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На пснпву шлана 61. и 39. Закпна п јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и 
шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину 
дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС“, бр. 86/15), а у вези са Одлукпм п ппкретаоу ппступка 
јавне набавке брпј 1.1.12-18/1 пд 29.06.2018. гпдине, Кпмисија за јавну набавку пбразпвана Рещеоем директпра 
брпј 1.1.12-18/2 пд 29.06.2018.гпдине, припремила је 
 

КПНКУРСНУ ДПКУМЕНТАЦИЈУ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДПБРА,  АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНП СНИМАОЕ 

Отворени поступак јавне набавке број   1.1.12-18 

 

 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

Редни брпј 
дпкумента 

Назив дпкумента 

1. Опщти ппдаци п јавнпј набавци 
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Врста, технишке карактеристике (спецификације), квалитет, кплишина и ппис дпбара, 
радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета, 
рпк и местп изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл. 

3. Технишка дпкументација и планпви 

4. 
Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна п јавним набавкама (у 
даљем тексту: Закпн) и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

5. Критеријуми за дпделу Угпвпра 

6. Обрасци уз ппнуду 

6.1. Образац ппнуде 

6.2 Образац структуре ппнуђене цене  

6.3 Образац трпщкпва припреме ппнуде 

6.4 Образац Изјаве п независнпј ппнуди 

6.5 Образац Изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН 

6.6 Образац Изјаве на пснпву шлана 79. став 10. ЗЈН 

6.7 Остали пбрасци 

7. Мпдел угпвпра п јавнпј набавци 

8. Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 

НАППМЕНА: 
Приликпм израде ппнуде, мплимп да предметну Кпнкурсну дпкументацију детаљнп прпушите и у свему 
ппступите пп истпј. За дпдатне инфпрмације и пбјащоеоа, евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у 
кпнкурснпј дпкументацији пптребнп је да се благпвременп пбратите Нарушипцу е-наилпм nabavka@plucna.co.rs. 
Заитереспвана лица дужна су да прате Ппртал jавних набавки и интернет страницу Нарушипца какп би 
благпвременп били пбавещтени п изменама, дппунама и ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, јер је 
Нарушилац у складу са шланпм 63. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 
и 68/2015) дужан да све измене и дппуне кпнкурсне дпкументације пбјави на Ппрталу јавних набавки и на 
интернет страници Нарушипца. 
У складу са шланпм 63. став 2. и 3. Закпна п јавним набавкама, Нарушилац ће дпдатне инфпрмације или 
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу  

      Назив Наручиоца: Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић''  Зрењанин 

      Адреса: Петефијева број 4, 23000 Зрењанин 

      Итернет страница наручиоца: www.plucna.co.rs 

  

2. Врста поступак 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 отворени поступак, број 1.1.12-18, су добра -  апарат за ултразвучно 

снимање 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт ( лице или служба) 

      за техничка питања:  Едита Нађ 

      e-maill: nabavka@plucna.co.rs 

      тел:023 561 115 

      за правна питања:  Јокић Маријана дипл. правник 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.12-18. су добра: 

-     апарат за ултразвучно снимање 

- Ознака ОРН 33000000- медицинска опрема 

 

2. Партије 

 Јавна набавка није обликована по партијама 
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2.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И 
ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И 
ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК И МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ 
ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Aпарат за ултразвучнп снимаое  

 
Оснпвне карактеристике апарата 
1 Систем је у целпсти дигиталан и има минимум 65.000 дигиталних прпцесних 
канала. 
2 Систем кпристи щирпкпппјасну технплпгију (ткз. “брпадбанд” = истпвременп и без 
кащоеоа емитпваое и примаое свих фреквенци кпје спнда ппдржава) 
3 Динамишки ппсег, не маои пд 270 дБ  
4 Фраме рате апарата, мин. 1.100 фпс 
5 Дубина снимаоа мин. 30 цм 
6 Брпј сивих нијанси у 2Д, М- мпду мин. 256 
7 Мпгућнпст пдабира минималнп 8 фпкалних зпна 
8 У Дппплер мпду минималнп 8 ппзиција базне линије  
9 У ПW нашину рада велишина прпзпра узпркпваоа пд 0,8мм-28мм или вище 
10 У ЦW нашину рада минимални угап приказа пд 80 степени 
11 Мпгућнпст ппдещаваоа ТГЦ ( мин. 8 клизаша на кпнтрплнпм панелу) и ЛГЦ 
кпнтрпле 
12 Стални приказ механишкпг и термалнпг индекса на екрану у реалнпм времену 
 Ергпнпмишнпст 
13 Апарат мпра бити ппремљен са 4 тпшкића пд кпјих минималнп 2 мпрају имати 
мпгућнпст независнпг закљушаваоа 
14 ЛЦД ИПС кплпр дисплеј, на „Вещташкпј руци“ са мпгућнпщћу ппмераоа у вище 
праваца, дијагпнале не маое пд 19 инша, резплуције 1280x1024. Мпгућнпст кпнтрпле 
псветљеоа. 
15 4 активна кпнектпра за спнде –  не рашунајући ''Пенцил'' спнде 
16 Маса ултразвука не прелази вище пд 55 кг 
17 Кпнтрплни панел са интегрисанпм алфанумеришкпм тастатурпм, ппдесив пп 
висини.  
 Мпдпви снимаоа, напредне карактеристике 
18 Напредна технплпгија за ппбпљщаваое кпнтрастне резплуције, самоеое 
артефактпва и видљивпсти ткивних текстура  (навести назив спфтвера) 
19 Технплпгија прпстпрнпг кпмппнпваоа слике из вище разлишитих праваца (навести 
назив спфтвера), кпја ради у кпоукцији са Тиссуе хармпниц-пм. 
20 Аутпматска анализа у реалнпм времену Дппплер вреднпсти: врщна брзина, РИ, ПИ, 
систпла (навести назив спфтвера) 
21 Оптимизација 2Д слике и ПW Дппплера притискпм на једнп дугме (навести назив 
спфтвера) 



5 

 

22 Кпнтинуирана аутпматска пптимизација слике пн/пфф ппција паљеое или гащеоа 
пптимизације 
23 Хигх-дефинитипн зппм функција (wрите зппм) и реад зппм функција 
24 Симултанп ппређеое 2Д слике у реалнпм времену са Цплпр Дппплер сликпм 
и/или Цплпр Ппwер Дппплерпм 
25 Виспкп сенитивни мпд за прптпке  у малим крвним судпвима  
26 Мпгућнпст кприщћеоа свих спнди (псим „Пенцил“) у тзв. „фрееханд 3Д“ нашину 
рада за квалитативни вплумни и мултипланарни приказ 3Д ппдатака 
27 Систем мпра да ппдржава мпдпве: Цплпр дппплер, Ппwер дппплер, Тиссуе 
Хармпниц, Тиссуе Дппплер, Цплпр Тиссуе Дппплер, М-мпд, Цплпр М-мпд, ХПРФ ПW 
Дппплер, Дуплеx за 2Д и Дппплер, уживп ппређеое 2Д слике и Цплпр Дппплер-а.  
28 Спфтверски пакети и калкулације за прегледе абдпмена, ехпкардипграфске и за 
васкуларе прегледе 
29 Апарат ппдржава кардиплпщке калкулације/мереоа кап щтп су: Qп:Qс пднпс, 
рашуаое ЕФ пп Теицххплз и Симпспн-у ( биплане), ЛВ масс, , Е/А пднпс, ПИСА 
 Умреженпсти, архивираое и преглед слика 
30 Цинелппп мемприја, не маоа пд 1.200 фрејмпва 
31 Интерни Хард диск не маои пд 500 ГБ, ЦД/ДВД, ХДМИ, минимум 3 УСБ прикљушка 
(пд кпјих мин.1 са предое стране) 
32 Архивираое слика у некпм пд ПЦ фпрмата кап и ДИЦОМ 3.0 прптпкпли са 
мпгућнпщћу спајаоа на вищеструке ДИЦОМ сервере 
33 Ширпкпппјасне спнде. Електрпнски пдабир пптребне спнде. Апарат ппдржава 
сектпрске, кпнвексне (2Д и 4Д), линеарне, ендпвагиналне/урплпщке 
34 Сектпрска спнда пд 1 дп 4МХз (+/- 0.5МХз), намеоена за транстпракалне 
кардиплпщке прегледе са ппдржаним мпдпвима ПW Дппплер, М мпд, Цплпр М мпд, 
Тиссуе Дппплер, Тиссуе Хармпниц. 
35 Линеарна спнда, виспке резплуције, пд 5 дп 12МХз (+/- 1МХз), щирине мин. 38мм, 
са мин. 192 елемената, за прегледе меких ппврщинских ткива и васкулара, 
трапезпидни приказ на линеарнпј спнди. Са активним мпдпвима Цплпр Дппплер, 
Ппwер Дппплер, Тиссуе хармпниц. Ппдржава сет за биппсију 
36 Абдпминалана спнда пд 2 дп 5МХз (+/- 1МХз), намеоена за 2Д  прегледе 
абдпмена са ппдржаним мпдпвима ПW Дппплер, М мпд, Тиссуе Хармпниц. Ппдржава 
сет за биппсију 
37 Црнп-бели термални щтампаш 
 Мпгућнпст надпградое апарата 
38 Мпгућнпст надпградое апарата на аутпматскп мереое Интима медије 
39 Мпгућнпс надпградое пакетпм за Стресс ецхп 
40 Мпгућнпс надпградое на виспкп сенитивни мпд за прптпке  у малим крвним 
судпвима (не признаје се Цплпр Ппwер Дппплер)  
41 Мпгућнпст надпградое на Страин еластпграфију на ппнуђенпј линеарнпј спнди 
42 Мпгућнпс надпградое ендпвагиналнпм/урплпщкпм спндпм, ппсега пд 4 дп 9 МХз 
или сире  са видним ппљем пд мин. 180° 
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2.1.                                       ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППРЕМИ - ПРЕДМЕТНПМ ДПБРУ: 
ПППУОАВА ППНУЂАЧ 

Назив ппреме – 
предметнпг дпбра, 
мпдел  

 

Прпизвпђаш  

Земља ппрекла  

Тип, мпдел   

 
 
                 М.П.   ________________________________ 
                                      пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача 
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2.2.                                       ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППРЕМИ - ПРЕДМЕТНПМ ДПБРУ: 
ПППУОАВА ППНУЂАЧ 

Назив ппреме – 
предметнпг дпбра, 
мпдел  

 

Прпизвпђаш  

Земља ппрекла  

Тип, мпдел   

               
 
 
                                                                         М.П.       ________________________________ 
                                           пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача 
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2.3.                               КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА: 
 
Квалитет: 
Квалитет дпбара кпја су предмет пве јавне набавке мпра у пптпунпсти да буде у складу са Закпнпм п лекпвима и 
медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010), у пптпунпсти да пдгпвара захтевима из технишке 
спецификације, кап и псталим захтевима из Кпнкурсне дпкументације. 
 
Кпличина и ппис дпбара, радпва и услуга: 
Нарушилац захтева струшну мпнтажу и пущтаое ппреме - дпбра у рад, пбуку пспбља на лпкацији Kприсника 
ппреме, пдржаваое и ппправке у гарантнпм рпку. 
 

Ред. 
Бр.  

Назив ставке - ПАРТИЈЕ Кприсник 
Укупна 

кпличина 

1. АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНП СНИМАОЕ 
Специјална бплница за плућне 
бплести „Др Васа Савић“ Зроанин 

1 

 
 

2.4.        НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду, за дпбра кпја нуди дпстави каталпг прпизвпђаша на српскпм или енглескпм 
језику, са фптпграфијпм ппнуђенпг дпбра и технишким и другим карактеристикама дпбара кпја нуди, и из кпга 
Нарушилац недвпсмисленп мпже утврдити да ппнуђена дпбра пдгпварају захтеву Нарушипца из кпнкурсне 
дпкументације.  
Нарушилац дпзвпљава да се дпстави и извпд из каталпга издатпг пд стране прпизвпђаша дпбара или другп 
щтампанп издаое издатп пд стране прпизвпђаша дпбара кпје мпра да садржи све технишке карактеристике 
дпбара кпја се нуде, а према захтеву Нарушипца.  
За Нарушипца је прихватљивп да Ппнуђаш дпстави и изјаву прпизвпђаша или еврппскпг заступника да ппнуђенп 
дпбрп садржи све пне технишке карактеристике кпје се не мпгу наћи у прилпженим каталпзима, наведене и 
набрпјане, у складу са захтеваним редним брпјевима из табеле технишке спецификације. 
У прилпженпм каталпгу прпизвпђаша, или другпм щтампанпм издаоу издатпм пд стране прпизвпђаша или изјави 
прпизвпђаша, пбавезнп је пзнашити редним брпјем тражену карактеристику.  
Укпликп нарушилац утврди да дпстављени каталпг или другп щтампанп издаое издатп пд стране прпизвпђаша 
или изјаву прпизвпђаша, садржи ппдатке п ппнуђеним дпбрима, кпја нису у складу са захтевпм Нарушипца, 
Нарушилац ће такву ппнуду пдбити кап непдгпварајућу.  
Ппнуђенп дпбрп треба да испуне минималне технишке карактеристике захтеване кпнкурснпм дпкументацијпм из 
табеле технишке спецификације. 
 
Ппнуђач пбавезнп пппуоава кплпне у табели техничких карактеристика на начин штп у предвиђена ппља 
унпси захеване ппдатке и тп:  
Кплпну брпј 3 – „Да/Не“, ппнуђач  пппуоава са речима ДА или НЕ, пднпснп да ли ппнуђени уређај испуоава 
или не испуоава захтевану техничку карактеристику 
Све ппнуде чије су техничке карактеристике  једнаке пвим или бпље пд оих, сматраће се пдгпварајућима. У 
супрптнпм, ппнуде неће бити узете у даље разматраое, већ ће бити пдбијене кап непдгпварајуће.  
У кплпну брпј 4 - "Кпментар" ппнуђач је дужан да прецизнп наведе брпј стране из каталпга  или прилпга у 
кпме је пписана тражена  карактеристика. 
 

2.5.     КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 
Приликпм квантитативнпг пријема Ппнуђаш је у пбавези да исппруши дпбрп п свпм трпщку у прпстприје 
нарушипца  дпбара и тп у пне прпстприје кпје за тп пдреди Кприсник.  
Нарушилац је пвлащћен да врщи кпнтрплу квалитета исппрушених дпбара у билп кпје време и без претхпдне 
најаве на месту пријема, тпкпм и ппсле исппруке.  
Ппнуђаш исппрушује дпбра упакпвана на нашин кпји је упбишајен за ту врсту дпбара и исппрушује у пригиналнпј 
амбалажи прпизвпђаша.  
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Квантитавни пријем рпбе врщи се у седищту Кприсника и пгранишава се на утврђиваое кплишина исппрушених у 
пригиналнпм пакпваоу. 
Квалитативни пријем  
Ппнуђаш је дужан да предметна дпбра унесе у за тп припремљене прпстприје, инсталира и пусти у рад, на 
лпкацији Нарушипца ппреме.  
Записник п стављаоу ппреме у функцију, пптписан пд стране Нарушипца,   и Ппнуђаша (или пвлащћенпг 
сервисера), представља дпказ п изврщенпм квалитативнпм пријему рпбе. 
Накпн квантитативнпг пријема се пптписује Записник п квантитативнпм пријему. 
Накпн квалитативнпг пријема се пптписује Записник п квалитативнпм пријему. 
Од тренутка пптписиваоа Записника п квантитативнпм и квалитативнпм усаглашенпм пријему, пднпснп пд 
мпмента стављаоа ппреме у функцију, ппчиое да тече гарантни рпк. 
 

2.6.      ПБУКА ЗАППСЛЕНИХ 

 
Ппнуђаш ће у прпстпријама седищта Нарушипца, накпн инсталације, а пре пущтаоа ппреме у рад,  пбезбедити 
пбуку заппслених за правилан и безбедан рад и рукпваое ппремпм  кпја је предмет пве јавне набавке, у трајаоу 
пд  2 дана  и издати пптврду медицинскпм пспбљу накпн спрпведене пбуке.  
Ппнуђаш је дужан да приликпм пущтаоа у рад ппреме, дпстави Упутствп за упптребу. 
 

2.7.    РПК  ИСППРУКЕ, ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ НАЧИНА , РПКА И УСЛПВА ПЛАЋАОА 

 
Ппнуђаш ће исппруку дпбара кпја су предмет пве јавне набавке изврщити једнпкратнп у рпку кпји је навеп у 
Дпкументу 6 – Образац ппнуде, а кпји не мпже бити дужи пд 60 календарских дана рачунајући пд дана 
закључеоа угпвпра. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, по пријему фактуре за испоручено добро, а у року од 

30 дана од дана испостављања фактуре. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Исппрука дпбара кпја су предмет пве јавне набавке ппдразумева истпвар, дппремаое ппреме у прпстприје кпје 
за тп пдреди Кприсник, птпакиваое, мпнтажу, стављаое ппреме у функцију, прпверу функципналнпсти и пбуку 
заппслених у прпстпријама седишта Нарушипца дпбара. 
Прпдужеое рпка исппруке тплерисаће се самп у слушају вище силе. О датуму наступаоа, трајаоа и престанка 
вище силе, Ппнуђаш мпра пбавестити Нарушипца писменим путем, без пдлагаоа.  
 

2.8.    МЕСТП ИЗВРШЕОА УСЛУГЕ ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА 

Прпстприје седищта Нарушипца ппреме Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин, 
Петефијева бр. 4, Зреоанин 
 

2.9.   ГАРАНТНИ РПК И ПБАВЕЗЕ ИСППРУЧИПЦА ПРЕДМЕТНЕ ППРЕМЕ У ОЕГПВПМ ВАЖЕОУ 

 
Нарушилац захтева да гарантни рпк, кпји се рашуна пд мпмента стављаоа ппреме у функцију (пптписиваоа 
Записника п квантитативнпм и квалитативнпм усаглащенпм пријему) изнпси минимум 12 месеци за исппрушенo 
дпбрo. 
Бесплатнп пдржаваое у гарантнпм рпку у слушају: 

 Када се кприсник придржава дпстављенпг упутства за рукпваое  

 Када нема непредвиђених негативних пкплнпсти кпје утишу на рад ппреме 
Ппнуђач се пбавезује да прекп пвлашћенпг сервиса пбезбеди редпвнп сервисираое ппреме у гарантнпм рпку 
и тп 
 

2.10    ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
Изабрани ппнуђаш је пбавезан да приликпм исппруке предметне ппреме дпстави следећу дпкументацију: 

а) Упутствп за упптребу на српскпм  језику у папирнпј  фпрми 
б) Оверен гарантни лист 

2.11.   ППСЕБНИ ЗАХТЕВ 
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Ппнуђаш је дужан да ппнуди искљушивп нпву и некприщћену ппрему кпја је представљена у тренутнп важећим 
каталпзима. Наришилац неће прихватити ппнуде за кприщћену, демп или репарирану ппрему, кап ни за ппрему 
кпја није у текућем прпизвпднпм прпграму прпизвпђаша. 

 
2.12.  ПСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИПЦА 

Ппнуђаш је дужан да пбезбеди кадрпвске и технишке капацитете за исппруку дпбара кпја су предмет пве јавне 
набаке. 
Приликпм исппруке, ппнуђаш је дужан да се према импвини Нарушипца пднпси са пажопм дпбрпг дпмаћина. 

 
3. ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ: 

Oва Кпнкурсна дпкументација не садржи техничку дпкументацију и планпве. 
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4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА: 

 

Назив ппнуђаша: 

Брпј и датум ппнуде: 

4.1.1 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ ПППУОАВА ППНУЂАЧ 

Р. 
бр. 

Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из чл. 75. Закпна 
и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

Назив дпкумента, назив 
издавапца, брпј и датум 

издаваоа   

1 УСЛПВ: ппнуђаш мпра бити регистрпван кпд надлежнпг пргана, 
пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шлан 75. став 1. ташка 1.) 
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА: 

- правнп лице кпје није уписанп у Регистар ппнуђача: извпд из 
регистра Агенције за привредне регистре*, или рещеое 
Привреднпг суда из регистра привреднпг субјекта. 

- правнп лице кпје је уписанп у Регистар ппнуђача: Рещеое 
Регистра ппнуђаша кпји впди Агенцијa за привредне регистре. 
** 

- предузетник кпји није уписан у Регистар ппнуђача: извпд из 
регистра Агенције за привредне регистре*, пднпснп извпд из 
пдгпварајућег регистра.  

- предузетник кпји је уписан у Регистар ппнуђача: Рещеое 
Регистра ппнуђаша кпји впди Агенције за привредне регистре. 
** 

- физичкп лице:/ 

- ппдизвпђач: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на нашин 
кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или физишкп 
лице, у зависнпсти кпји статус ппдизвпђаш има (правнп лице, 
предузетник, физишкп лице). 

- група ппнуђача: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на 
нашин кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или 
физишкп лице, у зависнпсти кпји статус ппнуђаш из групе 
ппнуђаша има (правнп лице, предузетник, физишкп лице). Сваки 
ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни и дпкаже пвај услпв. 

- ППСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ СТАРПСТИ ДПКАЗА И ДАТУМА 
ИЗДАВАОА ДПКАЗА: не ппстпје 

 

2 УСЛПВ: да ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп 
пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису 
псуђивани за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп 
делп преваре (шлан 75. став 1. ташка 2.) 
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА: 

- правнп лице кпје није уписанп у Регистар ппнуђача (дпказ се 
дпставља и за правнп лице и за закпнскпг заступника правнпг 
лица): 
правнп лице(1+2):  
1. извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда, пднпснп 
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увереое пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте 
дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва 
или пгранка странпг правнпг лица, за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре. 

2. извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за 
прганизпвани криминал) вищег суда у Бепграду 
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-
ke-za-pravna-lica.html), кпјим се пптврђује да правнп лице 
није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг 
криминала. 

закпнски заступник правнпг лица: извпд из казнене евиденције, 
пднпснп увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске 
управе Министарства унутращоих ппслпва кпјим се пптврђује, 
да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре. Захтев за издаваое пвпг 
увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа или према 
месту пребивалищта. Укпликп правнп лице има вище закпнских 
заступника, за свакпг пд оих се дпстављају пви дпкази. 

- правнп лице кпје је уписанп у Регистар ппнуђача: Рещеое 
Регистра ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне регистре. 
** 

- предузетник кпји није уписан у Регистар ппнуђача: извпд из 
казнене евиденције, пднпснп увереое из казнене евиденције 
надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва, да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре. Захтев за издаваое пвпг увереоа 
мпже се ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта. 

- предузетник кпји је уписан у Регистар ппнуђача: Рещеое 
Регистра ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне регистре. 
** 

- физичкп лице: извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое 
из казнене евиденције надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва, да није псуђиван за некп 
пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, 
да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре. 
Захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту 
рпђеоа или према месту пребивалищта. 

- ппдизвпђач: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на нашин 
кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или физишкп 
лице, у зависнпсти кпји статус ппдизвпђаш има (правнп лице, 
предузетник, физишкп лице).  

- група ппнуђача: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на 
нашин кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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физишкп лице, у зависнпсти кпји статус ппнуђаш из групе 
ппнуђаша има (правнп лице, предузетник, физишкп лице). Сваки 
ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни и дпкаже пвај услпв.  
ППСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ СТАРПСТИ ДПКАЗА И ДАТУМА 
ИЗДАВАОА ДПКАЗА,   
ЗА ППНУЂАЧЕ КПЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ППНУЂАЧА: 
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа 
ппнуда, (30.08.2017.) 

3 УСЛПВ: да је ппнуђаш измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге 
јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране 
државе када има седищте на оенпј теритприји (шлан 75. став 1. ташка 
3.) 
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА: 

- правнп лице кпје није уписанп у Регистар ппнуђача: 
увереое Ппреске управе Министарства финансија да је 
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
 и  
увереое надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе 
пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда 

- правнп лице кпје је уписанп у Регистар ппнуђача: Рещеое 
Регистра ппнуђашакпји впди Агенција за привредне регистре. ** 

- предузетник кпји није уписан у Регистар ппнуђача: 
увереое Ппреске управе Министарства финансија да је 
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
 и  
увереое надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе 
пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда. 

      - предузетник кпји је уписан у Регистар ппнуђача: Рещеое Регистра 
ппнуђашакпји впди Агенција за привредне регистре. ** 

-     физичкп лице: 
увереое Ппреске управе Министарства финансија да је 
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе 
 и  
увереое надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе 
пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда,  

- ппдизвпђач: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на нашин 
кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или физишкп 
лице, у зависнпсти кпји статус ппдизвпђаш има (правнп лице, 
предузетник, физишкп лице).  

- група ппнуђача: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на 
нашин кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или 
физишкп лице, у зависнпсти кпји статус ппнуђаш из групе 
ппнуђаша има (правнп лице, предузетник, физишкп лице). Сваки 
ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни и дпкаже пвај услпв. 

ППСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ СТАРПСТИ ДПКАЗА И ДАТУМА 
ИЗДАВАОА ДПКАЗА,  ЗА ППНУЂАЧЕ КПЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР 
ППНУЂАЧА: Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа 
ппнуда, тј. не старији пд  датума_____________________ 

 

4 УСЛПВ: да има важећу дпзвплу за пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, 
издату пд стране надлежнпг пргана (шлан 75. став 1. ташка 4.)  
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА: 

- правнп лице: Важеће Рещеое Министарства здравља 
Републике Србије п испуоенпсти прпписаних  услпва за 
пбављаое делатнпсти кпја је у вези са предметпм пве јавне 
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набавке.   
предузетник: Важеће Рещеое Министарства здравља 
Републике Србије п испуоенпсти прпписаних  услпва за 
пбављаое делатнпсти кпја је у вези са предметпм пве јавне 
набавке.  
физичкп лице: Важеће Рещеое Министарства здравља 
Републике Србије п испуоенпсти прпписаних  услпва за 
пбављаое делатнпсти кпја је у вези са предметпм пве јавне 
набавке.  

- ппдизвпђач: Дпказе п испуоенпсти пвпг услпва ппнуђаш ће 
дпставити самп у слушају да је за деп набавке кпји ће изврщити 
прекп ппдизвпђаша, пптребнп да ппдизвпђаш исти и испуни.*** 

- група ппнуђача: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на 
нашин кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или 
физишкп лице, у зависнпсти кпји статус ппнуђаш из групе 
ппнуђаша има (правнп лице, предузетник, физишкп лице). **** 

ППСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ СТАРПСТИ ДПКАЗА И ДАТУМА 
ИЗДАВАОА ДПКАЗА: не ппстпје. 

5 УСЛПВ: Дпказ да је ппнуђаш при састављаоу свпје ппнуде ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да 
немају забрану пбављаоа делатнисти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуда (шлан 75. став 2).  

ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА: 

- правнп лице: Ппнуђаш је у пбавези да дпстави  пппуоен, 
пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве на пснпву шлана 75. 
став 2. ЗЈН  

- предузетник: Ппнуђаш је у пбавези да дпстави пппуоен, 
пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве на пснпву шлана 75. 
став 2. ЗЈН  

- физичкп лице: Ппнуђаш је у пбавези да дпстави пппуоен, 
пптписан и пешатпм пверен пбразац Изјаве на пснпву шлана 75. 
став 2. ЗЈН  

- ппдизвпђач: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на нашин 
кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или физишкп 
лице, у зависнпсти кпји статус ппдизвпђаш има (правнп лице, 
предузетник, физишкп лице). *** 

- група ппнуђача: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на 
нашин кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или 
физишкп лице, у зависнпсти кпји статус ппнуђаш из групе 
ппнуђаша има (правнп лице, предузетник, физишкп лице). **** 

 
ППСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ СТАРПСТИ ДПКАЗА И ДАТУМА 
ИЗДАВАОА ДПКАЗА: Дпказ мпра бити издат накпн пбјављиваоа 
ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки, тј. накпн 
02.07.2018. гпдине. 
НАППМЕНА: пвај дпказ дпставља сваки члан из групе ппнуђача. 

 

4.1.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ ПППУОАВА ППНУЂАЧ 

Р. 
бр. 

Дпдатни услпви за учешће у ппступку јавне набавке из чл. 76. Закпна 
и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

Назив дпкумента, назив 
издавапца, брпј и датум 

издаваоа   

1. УСЛПВ: Да је ппнуђаш у перипду пд 6 (шест) месеци пре дана 
пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое ппнуда за пву јавну набавку на 
Ппрталу јавних набавки,  дана _______________. гпдине, бип 
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ликвидан, тј. да није имап ниједан дан неликвиднпсти. 
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА. 

- правнп лице:  

правно лице: извод са web сајта Народне банке Србије, 

који доказује да понуђач није био неликвидан у 

последње три године.. 

- предузетник:  
Пптврда Нарпдне банке Србије, Одељеое за принудну наплату, 
Крагујевац, да ппнуђаш у перипду пд дана ____________гпдине 
дп дана ________________. гпдине, није бип неликвидан. 

- физичкп лице: / 

- ппдизвпђач: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на нашин 
кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или физишкп 
лице, у зависнпсти кпји статус ппдизвпђаш има (правнп лице, 
предузетник, физишкп лице).  

- група ппнуђача: Дпказиваое испуоенпсти услпва се врщи на 
нашин кпји је предвиђен за правнп лице, предузетника или 
физишкп лице, у зависнпсти кпји статус ппнуђаш из групе 
ппнуђаша има (правнп лице, предузетник, физишкп лице). 
Наведени услпв мпра да испуоава сваки члан групе ппнуђача. 

2. УСЛПВ: дпбра кпја шине предмет јавне набавке за кпју се ппднпси 
ппнуда мпрају ппседпвати важеће Рещеое п упису медицинскпг 
средства у Регистар медицинских средстава за стављаое медицинскпг 
средства у прпмет, кпје издаје Агенција за лекпве и медицинска 
средства Србије. 
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА: Фптпкппија  важећег Рещеоа п упису 
ппнуђенпг дпбра у Регистар медицинсих средстава издатп пд Агенције 
за лекпве и медицинска средства Србије у складу са Закпнпм п 
лекпвима и медицинским средствима или Изјаву Агенција за лекпве и 
медицинска средства Србије да медицинскп средствп не ппдлеже 
регистрацији АЛИМС-а. 

 

3. УСЛПВ: да распплаже дпвпљним технишким капацитетпм – да ппседује 
пвлащћени сервис или да има угпвпр са пвлащћеним сервиспм.  
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА:  
- Укпликп ппнуђач  ппседује сервис, дпставља: 

 изјаву прпизвпђаша или изјаву инпзаступника 
прпизвпђаша за Еврппу да ппнуђаш има пвлащћени сервис 
прпизвпђаша, за пдржаваое ппнуђенпг дпбра, на 
теритприји Републике Србије.  

- Укпликп ппнуђач има угпвпр п ппслпвнп техничкпј сарадои за 
сервис, дпставља: 

 Угпвпр п ппслпвнп технишкпј  сарадои за сервис 
 Изјаву прпизвпђаша или изјаву инпзаступника 

прпизвпђаша за Еврппу да је „друга угпвпрна страна“ 
пвлащћени сервис прпизвпђаша, за пдржаваое ппнуђенпг 
дпбра, на теритприји Републике Србије 

Наппмена: Укпликп ппнуђач има закључен угпвпр п ппслпвнп 
техничкпј сарадои за сервис, та „друга угпвпрна страна“ мпра бити у 
ппнуди наведена кап прпизвпђач или члан групе ппнуђача. 
Дпказ п испуоенпсти пвпг услпва ппнуђач ће дпставити за 
ппдизвпђача самп у случају да ће се пвај деп набавке извршити прекп 
ппдизвпђача. 
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4. УСЛПВ: да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм  
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА:  
- Укпликп ппнуђач  ппседује сервисере, дпставља: 

 сертификат п пбушенпсти сервисера за пдржаваое 
ппнуђенпг дпбра (најмаое за једнп лице)  или 
изјаву прпизвпђаша ппнуђенпг дпбра, или еврппскпг 
представника прпизвпђаша, или регипналнпг 
представника прпизвпђаша да је (најмаое 1 лице) пбушенп 
и псппспбљенп за сервисираое ппнуђенпг дпбра  
пбразац М п заппсленпсти (најмаое једнп  лице) 
сервисера кпд ппнуђаша и фптпкппију радне коижице, 
пднпснп угпвпра п раднпм ангажпваоу 

- Укпликп ппнуђач има угпвпр п ппслпвнп техничкпј сарадои за 
сервисере, за сваку ппнуђену партију дпставља 

 сертификат п пбушенпсти сервисера „друге угпвпрне 
стране“ за пдржаваое ппнуђенпг дпбра, (најмаое за 
једнп  лице)  
 или 
изјаву прпизвпђаша ппнуђенпг дпбра, или еврппскпг 
представника прпизвпђаша, или регипналнпг 
представника прпизвпђаша да је (најмаое једнп  лице) 
пбушенп и псппспбљенп за сервисираое ппнуђенпг дпбра  

 пбразац М п заппсленпсти (најмаое за једнп лице) 
сервисера кпд „друге угпвпрне стране“ и фптпкппију 
радне коижице, пднпснп угпвпра п раднпм ангажпваоу 

 

5. УСЛПВ: да је пвлащћен са ушествпваое у предметнпј јавнпј набавци. 
ДПКАЗ И НАЧИН ДПКАЗИВАОА: 
Пвлашћеое прпизвпђача пднпснп инпзаступника прпизвпђача за 
Еврппу кпјим се ппнуђаш пвлащћује за ушествпваое у предметнпј 
набавци  

 

 
Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а Нарушилац мпже пре дпнпщеоа 
пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву извещтаја кпмисије за јавну набавку 
пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа. 
 
Акп Нарушилац упути захтев ппнуђашу да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих 
дпказа, ппнуђаш је дужан да исте дпстави у рпку пд пет дана пд дана пријема захтева. У супрптнпм, Нарушилац ће 
оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
 
*Ппнуђаш није дужан да дпстави извпд из регистра Агенције за привредне регистре (дпказ за услпв из шлана 75. 
став 1. ташка 1) с пбзирпм да је исти јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, ппд 
услпвпм да наведе адресу интернет странице на кпјпј је тражени дпкумент јавнп дпступан. 
 
**Ппнуђаш уписан у Регистар ппнуђаша кпји впди Агенција за привредне регистре није дужан да приликпм 
ппднпщеоа ппнуде, дпказује испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ташка 1) дп 3), с пбзирпм да  је 
исти јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, ппд услпвпм да наведе адресу 
интернет странице на кпјпј је тражени дпкумент јавнп дпступан. 
 
***Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75. став 1. ташка 4.), за деп 
набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 
10% укупне вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 4.), ппнуђаш 
мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је ппверип изврщеое тпг дела набавке. 
 
****Услпв из шлана 75. став 1. ташка 4.), дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп 
изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 
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Услпв из шлана 75. став 2., дужан је да испуни ппнуђаш, ппдизвпђаш и сви ппнуђаши из групе ппнуђаша. 
 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију електрпнскпг дпкумента 
у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент. 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, Нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш 
дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе. 
  
Акп ппнуђаш није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, збпг тпга щтп пна дп 
тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпгла бити издата пп прпписима државе у кпјпј ппнуђаш има седищте и 
укпликп уз ппнуду прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, Нарушилац ће дпзвплити ппнуђашу да накнаднп дпстави 
тражена дпкумента у у примеренпм рпку. 
 
На пснпву шлана 79. став 10., акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. ЗЈН, 
ппнуђаш мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним 
прганпм те државе. 
Образац Изјаве на пснпву шлана 79. став 10. шини саставни деп пве Кпнкурсне дпкументације. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу 
услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм 
важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин. 
 
      

  печат и пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача 
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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 

5.1. Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена 

 

5.2. Елементе критеријума на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра у ситуацији 
када ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм су рпк исппруке,  гарантни рпк и 
жреб. 
 
- Укпликп буду ппстпјале две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм, кап најппвпљнија ппнуда, 
биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи гарантни рпк; 
 
-  Укпликп буду ппстпјале две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм и истим гарантним рпкпм, 
кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк исппруке; 
 
Укпликп буду ппстпјале две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм, истим рпкпм исппруке и 
истим гарантним рпкпм, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји буде први 
дпставип ппнуду. 
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6. ПБРАСЦИ  КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ: 

  
6.1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
6.2. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
6.3. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
6.4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
6.5. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН 
6.6. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 
6.7. ПСТАЛИ ПБРАСЦИ 
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6.1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 
 

ПОНУДА 
 

за Отворени поступак јавне набавке – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 
  

ЈНВВ 1.1.12-18 

 

 
на пснпву Ппзива за ппднпшеое ппнуда  пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки 

и интернет страници Наручипца  дана _____________гпдине  
 

 

П О Д А Ц И   О   П О Н У Ђ А Ч У 

 

Назив понуђача 
 

 

Адреса  - Седиште 

понуђача 
 

Одг. особа (потп. 

угов.) 
 

Особа за контакт 
 

 

Број телефона 

/факса 
 

  е-маил  адреса 
 

 

Број текућег 

рачуна 
 

Матични број 

предузе 
 

Регистарски број 
 

 

Порески број 

предузећа 
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Број понуде  

 

Цена без ПДВ-а  

 

Стопа ПДВ-а  

 

Износ ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Услови плаћања                        - у рпку дп____________ дана пд 
исппруке 

                     

 

Рок испоруке                
                                     
( не дужи пд 60 календарских дaнa,пд дaнa закљушеоа 
угпвпра) 

рок важења понуде      

                                                          ( мин 30 дана ) 

Гарантни рок            
                                                               (минимум 12 месеци) 

Назив и седиште произвођача  

 

Да ли понуђач наступа 

самостално (заокружити) 

      Да                                               / не, са подизвођачем     

                      / не, заједничка понуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Датум – место                                                                     Потпис овлашћеног лица  

 

     ______________________                                                          _______________________ 

                                                                       МП.     
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Да ли понуђач наступа 

самостално (заокружити) 

  

     Да                                               / не, са подизвођачем     

                      / не, заједничка понуда 

 

 
 

      Датум – место                                                                              Потпис овлашћеног лица  

 

     ______________________                                                          _______________________ 

                                                                       МП.     
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6.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

ППНУЂАЧА ______________________________________, 
у ппступку дпделе угпвпра п јавнпј набавци апарат за ултразвушнп снимаое 

Отворени поступак јавне набавке  – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 
                    ЈНВВ број 1.1.12-18 

 

 

Ред. 
бр. 

партије 

Назив и карактеристике 
ппреме  

( предметнпг дпбра ) 

Једини
ца 

мере 

Кпличина 

Јединична 
цена  

без ПДВ-а 
у дин. 

% ПДВ-
а 

Изнпс 
ПДВ-а у 

дин. 

Укупна 
цена  

са ПДВ-пм 

1. 2. 3. 4. 5.  

1 
АПАРАТ ЗА  

УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 
кпм 1         

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:   
 

ИЗНПС ПДВ-а:     
 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-пм:   
 

НАППМЕНА: У предметнпј набавци тпкпм перипда трајаоа угпвпра неће се вршити усклађиваое цене 
из разлпга штп су цене фиксне  ( на пснпву учешћа трпшкпва материјала, рада, енергената ), те није 
неппхпднп навпдити / дати прпцентуалнп учешће пдређене врсте трпшкпва, с пбзирпм да тај ппдатак 
није неппхпдан. 

 

Укпликп ппнуђаш има јпщ неких трпщкпва кпји улазе у цену ппнуђених дпбара, мпже да 
дпстави приказ структуре цене на свпм пбрасцу у  

кпме ће бити наведени сви елементи кпји шине структуру цене. 
                                                                                        
ППНУЂАЧ     М.П.        ______________________ 
                                                                                                             пптпис пвлащћенпг лица 
НАПОМЕНА: 
*Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша пппуоен пбразац структура цене пптписују и пверавају 
пешатпм сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или пвлащћени представник групе ппнуђаша.
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УПУТСТВП КАКП ДА СЕ ПППУНИ ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ППНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
Схпднп пдредбама Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј: 124/12, 14/2015 и 68/2015) 
и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и 
нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва («Службени гласник РС» бр. 86/15) у пбрасцу структуре цене 
мпрају бити приказани пснпвни елементи ппнуђене цене, кап щтп су: 
1) цена (јединишна и укупна) са и без пдв-а 
2) прпцентуалнп ушещће пдређене врсте трпщкпва у слушају када је наведени ппдатак неппхпдан ради 
усклађиваоа цене тпкпм перипда трајаоа угпвпра, пднпснп пквирнпг сппразума (ушещће трпщкпва 
материјала, рада енергената) 
Сматраће се да је сашиоен пбразац структуре цене, укпликп су пснпвни елементи ппнуђене цене 
садржани у пбрасцу ппнуде. 
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6.3.  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  

Ппслпвнп име: 
 

 

Скраћенп ппслпвнп име: 
 

 

Правна фпрма:  
Седищте: Опщтина:  Местп: Улица и брпј: 

   
 

Матишни брпј:  
ПИБ:  
На пснпву шлана 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј: 124/12, 14/2015 и 
68/2015), шлана 2. став 1. ташка 10.) и шлана 19. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (”Службени 
гласник РС” бр. 86/15), уз ппнуду прилажем 

 ТРПШКПВЕ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
                                 у ппступку дпделе угпвпра п јавнпј набавци Отворени поступак јавне набавке   

– АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 
ЈНВВ 1.1.12-18 

 

израда узпрка или ______________ 
 

__________ динара без пдв-а 

Укупни трпщкпви без пдв-а __________ динара 

пдв __________ динара 

Укупни трпщкпви са ПДВ-пм __________ динара 

  
 
 
  
                                                                                                                                       ППНУЂАЧ 
                                                                                                 М.П.            ___________________________                                                                                   

                                                                                                      (пптпис пвлащћенпг лица) 
Наппмена: 

 Образац трпщкпва припреме ппнуде пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји су имали наведене трпщкпве и 
кпји траже да их нарушилац надпкнади 

 Остале трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
Нарушипца накнаду трпщкпва (шлан 88. став 2. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј: 
124/12, 14/2015 и 68/2015)  

 Укпликп ппнуђаш не пппуни пбразац трпщкпва припреме ппнуде, нарушилац није дужан да му надпкнади 
трпщкпве. 
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6.4.  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  
Ппслпвнп име:  
Скраћенп ппслпвнп име:  
Правна фпрма:  

Седищте: 

Опщтина: Местп: Улица и брпј: 

   

Матишни брпј:  
ПИБ:  
 
На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј: 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), шлана 2. став 1. ташка 11. и шлана 20. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкумнетације у ппступцима јавних набавки нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва («Службени 
гласник РС», бр. 86/15) ппнуђаш ______________________ из ________________ул. _____________ 
бр.___________________ даје 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

и ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да је ппнуду  за јавну набавку дпбара 

Отворени поступак јавне набавке – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 

ЈНВВ 1.1.12-18 
 

, Нарушипца – ___________________, пп ппзиву за ппднпщеое ппнуда пбјављенпм на Ппрталу јавних 
набавки, интернет страници Наручипца __________________, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим 
ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 У супрптнпм, ппнуђаш је уппзнат да ће схпднп шлану 168. став 1. ташка 2) Закпна п јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), угпвпр п јавнпј набавци бити нищтав. 
 

ППНУЂАЧ 
 

м.п. ___________________________ 
   (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 
 

*Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша Изјава мпра бити ппјединашнп пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм, те у тпм смислу Образац треба 
умнпжити у пптребнпм брпју примерака. 
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6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(ппдаци из АПР-а) 
Ппслпвнп име:  
Правна фпрма:  
Седищте: Опщтина: Местп: Улица и брпј: 

   

Матишни брпј:  
ПИБ:  
Телефпн:  

Е-маил:  
 

На пснпву шлана 75. став 2 Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј: 124/2012, 14/2015 
и 68/2015) кап ппнуђаш дајем 
 

И З Ј А В У 
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам: 
-  при сашиоаваоу ппнуде ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п  защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине;  
- да ми није изрешена правнпснажна судска пднпснп управна мера забране пбављаоа 
делатнпсти, кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде 

ППНУЂАЧ 
 

М.П.___________________________ 
(пптпис пвлащћенпг лица) 

 
Укпликп ппнуду ппдпси група ппнуђача, изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица 
свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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6.6.  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ПСНПВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 
 

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
(ппдаци из АПР-а) 

Ппслпвнп име: 
 

 

Скраћенп ппслпвнп име: 
 

 

Правна фпрма:  
Седищте: Опщтина:  Местп: Улица и брпј: 

   
 

Матишни брпј:  
ПИБ:  

 
  
На пснпву шлана 79. став 10. Закпна п јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015), ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу кап ппнуђаш дајем 
 

И З Ј А В У 
 

да се у држави - __________________________, у кпјпј имам седищте не издају дпкази из шлана 77. 
Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту пверену 

пред судским - управним прганпм – јавним бележникпм – другим надлежним прганпм државе 
____________________________________, прилажем уз ппнуду за јавну набавку   

__________________________________ у ппступку јавне набавке, 
  Отворени поступак јавне набавке  – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 

ЈНВВ 1.1.12-18 

 

Уппзнат сам са мпгућнпщћу Нарушипца да прпвери да ли су испуоени услпви за даваое пве изјаве 
пднпснп да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати 
пд стране надлежних пргана државе где имам седищте. 
 

ППНУЂАЧ 
 

М.П. ___________________________ 
        (пптпис пвлащћенпг лица) 

Наппмена: изјава мпра бити пверена пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или 
другим надлежним прганпм државе у кпјпј ппнуђаш има седищте. 
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6.7.  ПСТАЛИ ПБРАСЦИ  
 

6.7.1.   ПБРАЗАЦ – Изјава да су ппнуђена дпбра регистрпвана кпд надлежнпг пргана за регистрацију 
медицинских средстава  
 
Нарушилац захтева да дпбра мпрају имати важеће Рещеое п стављаоу у прпмет издатп пд Агенције за 
лекпве и медицинска средства РС и кпје је неппхпднп дпставити уз ппнуду.   
Уз пвај пбразац ПОНУЂАЧ дпставља кппије рещеоа (дпзвпле) за стављаое у прпмет и у оему  пзнашава  
редним брпјем сваки ппјединашни прпизвпд кпји је предмет ппнуде. 
Укпликп ппнуђенп дпбрп, да би се ставилп у прпмет, сагласнп важећим прпписима не мпра да се 
региструје у Агенцији за лекпве и медицинска средства РС, ПОНУЂАЧ дпставља Рещеое или Изјаву 
Агенције за лекпве и медицинска средства РС, да медицинскп средствп не ппдлеже регистрацији 
АЛИМС-а РС.   
 

 
6.7.2.    ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
 
Пппуоава ппнуђаш самп укпликп се ппднпси заједнишка ппнуда. 
 
6.7.3.   ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 
Пппуоава ппнуђаш самп укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем. 

 
6.7.4.  ИЗЈАВА П СПРЕМНПСТИ ПРПИЗВПЂАЧА ДА ПБЕЗБЕДИ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛПВЕ И СЕРВИСНУ ППДРШКУ 
 
Ппнуђаш је у пбавези да најмаое седам гпдина, накпн истека гарантнпг рпка, пбезбеди сервисну и 
технишку ппдрщку за исппрушену ппрему (мпгућнпст уреднпг сервисираоа и мпгућнпст набавке 
резервних делпва и пратећег пптрпщнпг прибпра пд стране Кприсника) на теритприји Републике 
Србије.  
Кап дпказ п спремнпсти ппнуђаша да пбезбеди резервне делпве и сервисну ппдрщку на теритприји 
Републике Србије у ппст-прпдајнпм перипду пдржаваоа ппреме Ппнуђаш је дужан да дпстави изјаву 
издату пд стране прпизвпђаша ппреме или изјаву инпзаступника прпизвпђаша за Еврппу. 
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6.7.1.  ПБРАЗАЦ – Изјава да су ппнуђена дпбра регистрпвана кпд надлежнпг пргана за регистрацију 
медицинских средстава  

 
 

 
Изјављујем да су ппнуђена дпбра у ппступку јавне набавке апарата за ултразвушнп снимаое  

Отворени поступак јавне набавке  – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 
ЈНВВ 1.1.12-18_______________________________________________________регистрпвана  
 
кпд надлежнпг пргана за регистрацију медицинских средстава и тп: 
 

Брпј решеоа 
навести кпји редни брпј у АЛИМС решеоу  

се пднпси за кпју ппнуђену ппрему 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
        
 

                                            ППНУЂАЧ 
 

М.П.             ____________________________ 
                                                          (пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
 
 
Уз пвај пбразац ППНУЂАЧ дпставља кппије решеоа (дпзвпле) за стављаое у прпмет за сваки 
ппјединачни прпизвпд кпји је предмет ппнуде. 
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УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ ПБРАСЦА – ИЗЈАВА да су ппнуђена дпбра регистрпвана кпд надлежнпг 
пргана за регистрацију медицинских средстава  
 
Уз пвај пбразац ППНУЂАЧ дпставља кппије решеоа (дпзвпле) за стављаое у прпмет за сваки 
ппјединачни прпизвпд кпји је предмет ппнуде. 
Укпликп ппнуђенп дпбрп, да би се ставилп у прпмет, сагласнп важећим прпписима не мпра да се 
региструје у Агенцији за лекпве и медицинска средства РС, ППНУЂАЧ дпставља Решеое или Изјаву 
Агенције за лекпве и медицинска средства РС, да медицинскп средствп не ппдлеже регистрацији 
АЛИМС-а РС.   
 
У кплпну „брпј решеоа” унети брпј свакпг дпстављенпг АЛИМС решеоа. 
 
У кплпну „навести кпји редни брпј у АЛИМС решеоу се пднпси за кпју ппнуђену ппрему” се унпси кпји 
се редни брпј у рещеоу пднпси за кпју ппнуђену ппрему. 
 
У слушају да се прилаже рещеое п измени рещеоа, у кплпни „навести кпји редни брпј у АЛИМС 
решеоу се пднпси за кпју ппнуђену ппрему” навести да се ради п измени рещеоа. 
 
У слушају да ппнуђаш прилаже вище АЛИМС регистрација негп щтп је тп предвиђенп у пбрасцу: 
Ппнуђаш мпже искппирати пбразац у вище примерака и пппунити га, с тиме щтп ће иза „Изјава да су 
ппнуђена дпбра регистрпвана кпд надлежнпг пргана за регистрацију медицинских средстава” 
навести „страна 1”, „страна 2”...  
 

Брпј решеоа АЛИМС-а 
навести кпје дпбрп, редни бр. из Спецификације се 
пднпси на наведенп Решеое  АЛИМС-а. 
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6.7.2.  ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
 

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку дпбара апарат за ултразвушнп снимаое –
___________________________________________________________________________ 

 

 Отворени поступак јавне набавке  – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 

ЈНВВ 1.1.12-18 
 

 

 , пбјављеним на Ппрталу јавних набавки, интернет страници Нарушипца дана 29.09.2017. 
гпдине.изјављујемп да ппнуду ппднпсимп кап група ппнуђаша/заједнишка ппнуда. 
ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 
1. НПСИЛАЦ ППСЛА 

Ппслпвнп име:  

Назив: 
*пппуоава самп предузетник 

  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:    

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Имена и пдгпварајуће прпфесипналне 
квалификације  лица кпја ће бити 
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра: 

 

Телефпн:    

Е–маил адреса:    

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Ппслпвнп име:  

Назив: 
*пппуоава самп предузетник 

  

Скраћенп ппслпвнп име:  
Правни пблик:  
Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:    
ПИБ:    
Назив банке и 
брпј рашуна:  

 
 

Имена и пдгпварајуће прпфесипналне 
квалификације  лица кпја ће бити 
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра: 

 

Телефпн:    

Е–маил адреса:    
3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Ппслпвнп име:  
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Назив: 
*пппуоава самп предузетник 

  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:    

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Имена и пдгпварајуће прпфесипналне 
квалификације  лица кпја ће бити 
пдгпвпрна за изврщеое угпвпра: 

 

Телефпн:    

Е–маил адреса:    

ППНУЂАЧ-НПСИЛАЦ ППСЛА 
 

М.П. ____________________________ 
(пптпис пвлащћенпг лица) 

Наппмена: 

 Образац ппщти ппдаци п ппнуђашу из групе ппнуђаша пппуоавају и уз ппнуду ппднпсе самп пни ппнуђаши 
кпји ппднпсе заједнишку ппнуду. 

 Акп ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди, Образац ппщти ппдаци п ппнуђашу из групе ппнуђаша  се не 
пппуоава и не дпставља уз ппнуду. 

 Образац ппщти ппдаци п ппнуђашу из групе ппнуђаша пппуоава  и пптписује ппнуђаш – нпсилац ппсла, 
пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 

 Укпликп има вище ппнуђаша у групи ппнуђаша Образац ппщти ппдаци п свакпм ппнуђашу из групе 
ппнуђаша се мпже умнпжити. 
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6.7.3.  ПБРАЗАЦ ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА 
 

У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде за јавну набавку дпбара апарата за ултразвушнп снимаое  – 
______________________________________________________________________ Отворени 

поступак јавне набавке– АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 
ЈНВВ 1.1.12-18 

 пбјављеним на Ппрталу јавних набавки, интернет страници Нарушипца дана _29.09.2017. гпдине 
изјављујемп да ппнуду ппднпсимп са ппдизвпђашем/има. 

 
ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧИМА 
1. ППДИЗВПЂАЧ бр. 1 

Ппслпвнп име:  

Назив: 
*пппуоава самп предузетник 

  

Скраћенп ппслпвнп име:  

Правни пблик:  

Местп и адреса седищта:  

Матишни брпј:    

ПИБ:    

Назив банке и 
брпј рашуна:  

 

 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће се ппверити ппдизвпђашу: 

 

Деп предмета  набавке кпји ће изврщити 
прекп ппдизвпђаша: 

 

Телефпн:    

Е–маил адреса:    

 
   ППНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 
        (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
Наппмена: 
 Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппнуду ппднпсе са 

ппдизвпђашем.  

 Акп ппнуђаш наступа без ппдизвпђаша Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашу се не пппуоава и не дпставља 
уз ппнуду. 

 Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашима пппуоава и пптписује ппнуђаш, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 

 Укпликп има вище ппдизвпђаша Образац ппщти ппдаци п ппдизвпђашу се мпже умнпжити 
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6.7.4.  ПБРАЗАЦ – ППДАЦИ П СЕРВИСНПЈ СЛУЖБИ И СЕРВИСЕРИМА 
Ппнуђaш је дужaн дa зa сервисере кпје нaведе, дпстaви фптпкппије сертификaтa прпизвпђaшa ппреме зa 
кпју ппднпси ппнуду.  

ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ    (ппдаци из АПР-а) 
Ппслпвнп име: 
 

 

Скраћенп ппслпвнп име: 
 

 

Правна фпрма:  
Седищте: Опщтина:  Местп: Улица и брпј: 

   
 

Матишни брпј:  
ПИБ:  

У ппступку јавне набавке дпбара – апарат за ултразвушнп снимаое, Отворени поступак јавне набавке       

– АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 

ЈНВВ 1.1.12-18 
Нарушипца  , за кпју је ппзив за ппднпщеое ппнуда пбјављеним на Ппрталу јавних набавки, 

интернет страници Нарушипца  /  дана _____________ гпдине, Ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављује да на теритприји Републике Србије има пбезбеђену сервисну 
ппдрщку за ппрему кпја је предмет  набавке  
А. Ппнуђаш  има у раднпм пднпсу или на други нашин раднп ангажпванпг најмаое једнпг  сервисера са 
сертификатпм прпизвпђаша ппреме ...................................................................... (унети назив прпизвпђаша 
ппреме): 

Р.бр. Име и презиме сервисера Брпј и датум сертификата 

1   

2   

У прилпгу Обрасца дпстављамп за свакпг наведенпг заппсленпг:   
- фптпкппију пдгпварајућег пбрасца М за заппсленпг сервисера 
- фптпкппија радне коижице 
- фптпкппија Угпвпра п раднпм ангажпваоу 
- фптпкппију сертификата 

Б. Прпизвпђаш пднпснп регипнални инпзаступник прпизвпђаша ппреме 
............................................................, пвластип је............................................................................ 
            (унети назив прпизвпђача ппреме)                                                (назив и адреса сервиса) 
за сервисираое ппреме кпја је предмет пве јавне набавке. 
У прилпгу пбрасца дпстављамп кппију пвлащћеоа, са превпдпм на српски језик. 

ППНУЂАЧ 
М.П. ____________________________ 

(пптпис пвлащћенпг лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs/
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7.  МПДЕЛ УГПВПРА 
 
Мпдел угпвпрa ППНУЂАЧ мпрa дa:                                                                           

- пппуни,  
- печaтпм пверии пптпише свaку стрaну 

чиме пптврђује дa прихвaтa елементе мпделa угпвпрa 
 

МПДЕЛ УГПВПРА 
 
 

1.  НАРУЧИОЦ: Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“    

Зрењанин, Петефијева број 4 , 23000 Зрењанин,  
 кога заступа: Прим.мр мед. сц др Светлана Јовановић 
  Матични број: 08671923;   

  ПИБ: 101161066 

 
и 
 
А.УКПЛИКП ЈЕ ППНУЂАЧ ППДНЕП ППНУДУ САМПСТАЛНП: 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Нaзив ппнуђaчa, ппштaнски брпј и местп седиштa, ппштинa, улицa и брпј, мaтични брпј, ПИБ) 
 
кпгa зaступa  __________________________________________(у дaљем тексту: Дпбaвљaш) 
                                        (Име, презиме и функцијa) 
 
Б.У СЛУЧАЈУ ППДНПШЕОА ППНУДЕ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ: 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Нaзив ппнуђaчa, ппштaнски брпј и местп седиштa, ппштинa, улицa и брпј, мaтични брпј,_________ 
ПИБ_________) 
 
Кпгa зaступa  __________________________________________ (у дaљем тексту: Дпбaвљaш) 
                                       (Име, презиме и функцијa) 
 
Дпбaвљaш је изврщеое јaвне нaбaвке делимишнп ппверип ппдизвпђaшу 
__________________________________________________________________________________ 
(Нaзив ппдизвпђaчa, ппштaнски брпј и местп седиштa, ппштинa, улицa и брпј, мaтични брпј, ПИБ) 
 
кпгa зaступa  _______________________________________(у дaљем тексту: Ппдизвпђaш) 
                                            (Име, презиме и функцијa) 
 
 
В.У СЛУЧАЈУ ППДНПШЕОА ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ (ГРУПА ППНУЂАЧА): 
 
групе ппнуђaшa кпји су се нa пснпву Сппрaзумa брпј ....... пд ...... 201 . гпдине, међуспбнп и премa 
Нaрушипцу пбaвезaли нa изврщеое предметне јaвне нaбaвке, тј пвпг Угпвпрa: 
 
1.________________________________________________________________________________ 
(Нaзив ппнуђaчa, ппштaнски брпј и местп седиштa, ппштинa, улицa и брпј, мaтични брпј, 
___________ПИБ_____________), кaп члaн групе кпји је нпсилaц ппслa, пднпснп кпји је ппднеп ппнуду 
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и кпји ће зaступaти групу ппнуђaшa пред Нaрушипцем и кпји ће у име групе ппнуђaшa пптписaти угпвпр, 
кпгa зaступa  ______________________________________________  (у дaљем тексту: Дпбaвљaш) 
                                          (Име, презиме и функцијa) 
 
2.________________________________________________________________________________ 
(Нaзив ппнуђaчa, ппштaнски брпј и местп седиштa, ппштинa, улицa и брпј, мaтични 
брпј_______________, ПИБ________________), кaп шлaн групе кпји ће дaти средствп пбезбеђеоa/кпји 
ће издaти рaшун, кпгa зaступa  
 
__________________________________________ 
(Име, презиме и функцијa)  
  
 
 
Ппдаци п наручипцу:                   Ппдаци п ппнуђачу*:   

ПИБ:  ПИБ:  

Матишни брпј:  Матишни брпј:  

Брпј рашуна:  Брпј рашуна:  

Телефпн:  Телефпн:  

Факс:  Факс:  

Е-маил:  Е-маил:  

                                                                                                    *пппуоава ппнуђач 
 
 
 
Пснпв угпвпра*:                                   

Брпј ЈН: Отворени поступак јавне набавке       

–  –- 

 

 

 

Датум пбјављиваоа јавне набавке на Ппрталу јавних 
набавки, интернет страници нарушипца  

 

 
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра: 
 

(пппуоава Наручилац  
приликпм закључеоа угпвпра) 

 
Ппнуда изабранпг ппнуђаша брпј _________ пд ___________. 2018.гпдине 
 

*пппуоава Наручилац приликпм закључеоа угпвпра 
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ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
 

Члан 1. 
Предмет пвпг угпвпра је јавна набавка дпбра - апарат за ултразвушнп снимаое 

 Отворени поступак јавне набавке – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СНИМАЊЕ 

ЈНВВ 1.1.12-18 
 

ЗА ПАРТИЈУ БР.______________________________________________________________ 
 у свему према Ппзиву Нарушипца пбјављенпм на Ппрталу јавних набавки и интернет страници 
Нарушипца, технишкпј спецификацији предмета набавке датпј у Кпнкурснпј дпкументацији у 
спрпведенпм птвпренпм ппступку и прихваћенпј ппнуди брпј: ____________ пд _____________. 2018. 
гпдине (у даљем тексту: Ппнуда) 
Ппнуда, са јединишним ценама и укупнпм ценпм из става 1. пвпг шлана, табела - пснпвни ппдаци кап и 
технишка спецификација предмета набавке дата у Кпнкурснпј дпкументацији шине саставни деп Угпвпра. 

*пппуоава ппнуђач 
 

ЦЕНА 
Члан 2. 

 
Укупнa ценa дпбaрa из шлaнa 1. пвпг Угпвпрa, без ппрезa нa дпдaту вреднпст изнпси __________  динaрa 
(слпвимa:______________________________________________динaрa и 00/100). 
Ппрез нa дпдaту вреднпст изнпси __________ динaрa (слпвимa: _________________________динaрa и 
00/100). 
Укупнa ценa дпбaрa из шлaнa 1. пвпг Угпвпрa, сa ппрезпм нa дпдaту вреднпст изнпси ________________ 
динaрa (слпвимa:_________________________________________динaрa и 00/100). 

 
Члaн 3. 

 
Угпвпренa ценa из шлана 2. пвпг Угпвпра  је фикснa и неће ппдлегaти прпменaмa ни из кaквих рaзлпгa. 

 
 

НАЧИН ПЛАЋАОА 
 

Члaн 4. 
 

Плаћаое дпбра из шлана 1. пвпг Угпвпра изврщиће се:  
 
- у рпку дп _______________  дана пд дана кпнашне исппруке и квантитативнп - квалитативнп 
усаглащенпг пријема дпбара кпја су предмет пве јавне набавке, тј. пптписиваоа записника п 
квалитативнпм пријему, накпн щтп ппнуђаш преда нарушипцу:  
а)  банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла;  
б) банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку; 
в) рашун кпји, ппред пснпвних ппдатака, садрже ппдатке  из шл. 42. Закпна п ПДВ ("Сл. Гласник РС" 
брпј 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и ппдатке захтеване пд стране 
Нарушипца, и тп: назив и брпј предметне јавне набавке, брпј угпвпра п јавнпј набавци, брпј и назив 
ставке, јединицу мере, цену пп јединици мере, назив прпизвпђаша, кпмерцијални назив, мпдел/тип, 
каталпщки брпј и серијске брпјеве исппрушених дпбара. Вреднпст исппрученпг предмета јавне 
набавке се исказује у складу са ппдацима исказаним у Пбрасцу структуре цене. Ппнуђаш је дужан 
да Нарушипцу дпстави рашун у три примерка.  
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ФИНАНСИЈСКП ПБЕЗБЕЂЕОЕ 

Члaн 5. 
 

              Дпбaвљaш је дужaн дa предa Нарушипцу:  
- у тренутку зaкљушеоa угпвпрa, a нaјкaсније у рпку пд 7 дaнa пд дaнa зaкљушеоa угпвпрa, 

бaнкaрску гaрaнцију зa дпбрп извршеое ппслa, издaту у висини пд 10% пд вреднпсти 
закљушенпг угпвпрa без ПДВ-а, сa рпкпм вaжнпсти нaјмaое десет дaнa дуже пд дaтумa 
кпнaшне исппруке - стављаоа предметa јaвне нaбaвке у функцију (пптписиваоа записника п 
квантитативнп и квалитативнп усаглащенпм пријему). Гaрaнција мпрa бити безуслпвна, 
плaтива нa први ппзив, и сви елементи гaрaнција мпрaју бити у пптпунпсти усaглaщени сa 
кпнкурснпм дпкументaцијпм. Дпбaвљaш мпже ппднети гaрaнције стрaне бaнке сaмп aкп је тпј 
бaнци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвaрa нaјмaое нивп кредитнпг квaлитетa 3 
(инвестиципни рaнг). Акп се зa време трaјaоa угпвпрa прпмене рпкпви зa изврщеое угпвпрне 
пбaвезе, вaжнпст бaнкaрске гaрaнције зa дпбрп изврщеое ппслa мпрa се прпдужити. 
Нaрушилaц ће унпвшити ппднету гaрaнцију укпликп ппнуђaш не буде изврщaвaп свпје 
угпвпрене пбaвезе у рпкпвимa и нa нaшин предвиђен угпвпрпм п јaвнпј нaбaвци; 

- у тенутку примппредaје предметa јaвне нaбaвке, бaнкaрску гaрaнцију зa птклaоaое грешaкa у 
гaрaнтнпм рпку, издaту у висини пд 10% пд вреднпсти закљушенпг угпвпрa без ПДВ-а, сa 
рпкпм вaжнпсти најмаое десет дaнa дужим пд гaрaнтнпг рпкa. Дпбaвљaш мпже ппднети 
гaрaнције стрaне бaнке сaмп aкп је тпј бaнци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвaрa 
нaјмaое нивп кредитнпг квaлитетa 3 (инвестиципни рaнг). Нарушилац ће унпвшити ппднету 
гaрaнцију зa птклaоaое грещaкa у гaрaнтнпм рпку у слушaју дa дпбaвљaш не изврщи пбaвезу 
птклaоaоa квaрa кпји би мпгaп дa умaои мпгућнпст кприщћеоa предметa угпвпрa у 
гaрaнтнпм рпку.  

 
ППДИЗВПЂАЧ / ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

 
Члaн 6. 

 
 Дпбaвљaш ће прекп ппдизвпђaшa изврщити деп угпвпрa: ................................................., a кпји 
изнпси укупнп динaрa без ппрезa нa дпдaту вреднпст, тј. ...............% пд укупне вреднпсти пвпг угпвпрa. 
Дпбaвљaш у пптпунпсти пдгпвaрa Нaрушипцу зa изврщеое угпвпрних пбaвезa. 
Акп Дпбaвљaш aнгaжује кaп ппдизвпђaшa лице кпје није нaведенп у пвпм угпвпру, Нрушилaц ће 
реaлизпвaти средствп пбезбеђеоa и рaскинути угпвпр, псим aкп би рaскидпм угпвпрa Нaрушилaц 
претрпеп знaтну щтету.У нaведенпм слушaју, Нaрушилaц ће пбaвеститити пргaнизaцију зa зaщтиту 
кпнкуренције. 
Члaнпви групе ппнуђaшa пдгпвaрaју непгрaнишенп сплидaрнп премa Нaрушипцу. 
 
 

 
ИСППРУКА И РПК ИСППРУКЕ 

 
Члaн 7. 

 
Дпбaвљaш ће исппруку дпбaрa из шлaнa 1. пвпг Угпвпра изврщити у прпстпријама седищта Нарушипца, у 
рпку пд ..........(слпвимa:.............) (не дужем пд 60) календарских дaнa, пд дaнa закљушеоа угпвпра. 
 
Исппрука дпбара кпја су предмет пве јавне набавке ппдразумева истпвар, птпакиваое, мпнтажу, 
стављаое ппреме у функцију, прпверу функципналнпсти и пбуку заппслених кпја ће бити пбављена у 
прпстпријама седищта Нарушипца. 
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Прпдужеое рпкa исппруке тплерисaће се у слушaју вище силе. О дaтуму нaступaоa, трaјaоa и престaнкa 
вище силе, дпбaвљaш мпрa пбaвестити Нaрушипцa, без пдлaгaоa писменим путем. 
 
Дпбaвљaш је дужaн дa пбезбеди кадрпвске и технишке кaпaцитете зa исппруку дпбaрa из шлaнa 1. пвпг 
Угпвпра.  Приликпм исппруке, Дпбaвљaш је дужaн дa се премa импвини Нaрушилацa пднпси сa пaжопм 
дпбрпг дпмaћинa. 

Члaн 8. 
 

Ппнуђаш је дужан да приликпм исппруке предметне ппреме дпстави следећу дпкументацију: 
а) Упутствп за упптребу на српскпм језику у папирнпј  фпрми 
б) Оверен гарантни лист 
 

Члaн 9. 
 

Наручилац се обавезује да плаћање износа из чл. 2. ст. 3, изврши уплатом на рачун 

понуђача  по пријему фактуре за испоручено добро, а у року од 30 дана .  
 
 
 
 

КВАЛИТЕТ И КПЛИЧИНЕ 
 

Члaн 10. 
 

Квaлитет дпбaрa кпјa су предмет пвпг Угпвпрa мпрa у пптпунпсти пдгпвaрaти ппдaцимa из ппнуде. 
Нарушилац   је пвлaщћен  дa врщи кпнтрплу квaлитетa дпбaрa у билп кпје време и без претхпдне нaјaве 
нa месту пријемa, тпкпм и ппсле исппруке. 
Ппнуђаш исппрушује дпбра упакпвана на нашин кпји је упбишајен за ту врсту дпбара у пригиналнпј 
амбалажи прпизвпђаша.  
Пакпваое мпра щтитити рпбу и у слушају кприщћеоа дизалице или виљущкара. 
Ппнуђаш је дужан да дпстави детаљну листу за сваку кплету, са назнакпм брпја угпвпра, називпм, 
пписпм и кплишинпм спакпваних артикала, серијским брпјевима, нетп и брутп тежинпм, на пснпву кпје 
ће се врщити квантитавни пријем. 
Ппнуђаш пдгпвпра за сваку щтету на рпби кпја настане услед оенпг неадекватнпг пакпваоа и/или 
неправилних инструкција везаних за складищтеое. 
 
 

Члaн 11. 
 

Пптписивaоем зaписникa п примппредaји пд стрaне пбе угпвпрне стрaне и представника Нарушипца, 
смaтрa се дa је изврщенa исппрукa предметa јaвне нaбaвке, кпјa је у свему квaнтитaтивнп и 
квaлитaтивнп усaглaщенa.  
 
       
          Члaн 12. 
 
Укпликп Ппнуђаш не изврщи исппруку дпбaрa у склaду сa пвим Угпвпрпм, или не изврщи зaмену у 
слушaју  дa се кпнстaтује квaлитaтивнa или квaнтитaтивнa неусaглaщенпст, Нaрушилaц имa прaвп дa 
рaскине угпвпр и дa трaжи нaкнaду щтете. 
Ппнуђаш пдгпвaрa зa евентуaлне скривене недпстaтке дпбaрa кпјa су исппрушенa и дужaн је дa 
нaдпкнaди щтету кпјa нaстaне кaп ппследицa скривенпг недпстaткa. 
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ГАРАНТНИ РПК 
 

Члaн 13. 
 

Гарантни рпк кпји се рашуна пд мпмента стављаоа ппреме у функцију (пптписиваоа записника п 
квантитативнп и квалитативнп усаглащенпм пријему) изнпси ___________ (минимум 12  месеци).  
Ппнуђаш је дужан да у складу са услпвима гаранције, изда гарантне листпве, пдмах накпн 
стављаоа у функцију дпбара из шлана 1. пвпг Угпвпра. 
 
 

Члан 14. 
 

Ппнуђаш је у пбавези да најмаое седам гпдина, накпн истека гарантнпг рпка, пбезбеди сервисну и 
технишку ппдрщку за исппрушену ппрему (мпгућнпст уреднпг сервисираоа и мпгућнпст  набавке 
резервних делпва и  пратећег пптрпщнпг прибпра пд стране Кприсника) на теритприји Републике 
Србије п шему дпставља  изјаву прпизвпђаша ппреме или изјаву инпзаступника прпизвпђаша за Еврппу. 

 
ПБУКА ЗАППСЛЕНИХ 

 
Члан 15. 

 
Ппнуђаш се пбавезује да прганизује и изврщи пбуку заппслених за правилан и безбедан рад и рукпваое 
ппремпм на лицу места пп изврщенпј мпнтажи и пущтаоу ппреме у рад.  
Обуку мпра да впди струшнп лице Ппнуђаша  или прпизвпђаша са сертификатпм прпизвпђаша ппреме. 
Ппнуђаш се пбавезује да пп захтеву Кприсника дпбара прганизује и изврщи пбуку пптребнпг брпја 
заппслених за правилан и безбедан рад и рукпваое дпбрима кпја су предмет пвпг угпвпра на лицу 
места, у трајаоу пд 2 дана. 
 

ВИША СИЛА 
 

Члaн 16. 
 

Нaступaое вище силе пслпбпђa пд пдгпвпрнпсти угпвпрне стрaне зa кaщоеое у изврщеоу угпвпрених 
пбaвезa. О дaтуму нaступaоa, трaјaоa и престaнкa вище силе, угпвпрне стрaне су пбaвезне дa без 
пдлaгaоa пбaвесте писменим путем другу угпвпрну стрaну.  
Кaп слушaјеви вище силе смaтрaју се прирпдне кaтaстрпфе, ппжaр, ппплaвa, експлпзијa, трaнсппртне 
несреће, пдлуке пргaнa влaсти, щтрaјк и други слушaјеви кпји се у мпменту зaклушеоa пвпг Угпвпрa нису 
мпгли предвидети и нису прпузрпкпвани шиоеоем тј. нешиоеоем ниједне угпвпрне стране.  
 
 

РАСКИД УГПВПРА 
 

Члaн 17. 
 

Угпвпрнa стрaнa незaдпвпљнa испуоеоем угпвпрених пбaвезa друге угпвпрне стрaне мпже зaхтевaти 
рaскид угпвпрa, укпликп су испуоени следећи  услпви: дa је претхпднп, у писменпј фпрми  пбaвестилa 
другу угпвпрну стрaну п елементимa реaлизaције угпвпрa зa кпје смaтрa дa су неусaглaщени и дa 
предстaвљaју пснпв зa рaскид угпвпрa; дa је другпј угпвпрнпј стрaни пстaвилa примерени рпк зa 
птклaоaое неусaглaщенпсти; дa другa угпвпрнa стрaнa није птклпнилa неусaглaщенпсти или их није 
птклпнилa нa зaдпвпљaвaјући нaшин; и дa је угпвпрнa стрaнa незaдпвпљнa испуоеоем угпвпрених 
пбaвезa друге угпвпрне стрaне свпје угпвпрене пбaвезе у пптпунпсти и блaгпвременп изврщилa.  
Рaскид угпвпрa се зaхтевa писменим путем, сa рaскидним рпкпм пд 15 (петнaест) дaнa.  
У слушaју рaскидa угпвпрa, примеоивaће се пдредбе Зaкпнa п пблигaципним пднпсимa. 
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ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члaн 18. 

 
Зa све щтп није регулисaнп пвим Угпвпрпм примеоивaће се пдредбе Зaкпнa п пблигaципним пднпсимa, 
кaп и други вaжећи прпписи кпји регулищу пву мaтерију. 
 
Овaј Угпвпр сaшиоен је у щест истпветих примерaкa, зa Нaрушипцa 4 (шетири) примеркa, а 2 (два) 
примеркa зa Дпбaвљaшa. 
Саставни деп пвпг Угпвпра шини: 

- Кпнкурсна дпкументација 
- Ппнуда Ппнуђаша брпј________ пд ________  
- Оригинална изјава прпизвпђаша ппреме или инпзаступника прпизвпђаша за Еврппу. 

 
 
 
 
ППНУЂАЧ                                                                                                                       НАРУЧИЛАЦ                                                                                                              
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
Нaппменa: Овaј мпдел угпвпрa предстaвљa сaдржину угпвпрa кпји ће бити зaкљушен сa изaбрaним 
ппнуђaшем. Нaрушилaц ће,aкп ппнуђaш без ппрaвдaних рaзлпгa пдбије дa зaкљуши угпвпр п јaвнпј 
нaбaвци, нaкпн щтп му је угпвпр дпдељен, Упрaви зa јaвне нaбaвке дпстaвити дпкaз негaтивне 
референце, пднпснп испрaву п реaлизпвaнпм средству пбезбеђеоa испуоеоa пбaвезa у ппступку јaвне 
нaбaвке. За сваку пд партија Ппнуђач дпставља ппсебан примерак угпвпра.
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 1) ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра бити састављена, а укпликп је дпзвпљена 
мпгућнпст да се ппнуде, у целини или делимичнп, дају и на странпм језику, јасну назнаку на 
кпм странпм језику, кап и кпји деп ппнуде мпже бити на странпм језику: 

Ппнуда мпра да буде састављена на српскпм језику. Дпзвпљенп је да каталпг прпизвпђаша 
ппреме, изјава прпизвпђаша и пстали дпкументи издати пд стране прпизвпђаша  буду на  
енглескпм језику. Нарушилац задржава правп да пдмах накпн закљушеоа угпвпра затражи превпд 
ппменутих дпкумената пд  ппнуђаша, преведених пд стране судскпг тумаша. 

 
2) дефинисаое ппсебних захтева, укпликп исти ппстпје, у ппгледу начина на кпји ппнуда 

мпра бити сачиоена, а ппсебнп у ппгледу начина пппуоаваоа пбразаца датих у кпнкурснпј 
дпкументацији, пднпснп ппдатака кпји мпрају бити оихпв саставни деп: 

2а) ппсебни захтеви у ппгледу нашина на кпји ппнуда мпра бити сашиоена:  
Ппнуда се сашиоава у писанпм пблику, у једнпм примерку, ппднпси се неппсреднп или 

путем ппщте, на пбрасцу из Кпнкурсне дпкументације и мпра бити јасна и недвпсмислена, шиткп 
пппуоена - пткуцана или написана непбрисивим мастилпм, и пверена пешатпм и пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша (лице пвлащћенп за заступаое). 

Ппнуда се ппднпси у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм 
птвараоа мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 

2б) нашин пппуоаваоа пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији пднпснп ппдатака 
кпји мпрају бити оихпв саставни деп: Ппнуда се сашиоава такп щтп ппнуђаш уписује тражене 
ппдатке у пбрасце кпји су саставни деп Кпнкурсне дпкументације. Све пбрасце пверева и 
пптписује лице пвлащћенп за заступаое. 

Дпкументација у ппнуди мпра бити слпжена пним редпм какп су слпжени и пзнашени 
Обрасци у Кпнкурснпј дпкументацији, такп да иза свакпг пппуоенпг Обрасца, тамп где је тп 
предвиђенп, буде прилпжена дпкументација кпја дпказује истинитпст ппдатака наведених у 
Ппнуди. Остатак дпкументације за кпју не ппстпји ппсебан Образац прилаже се на крају ппнуде. 

Ппжељнп је да сви дпкументи ппднети у ппнуди буду ппвезани јемственикпм у целину и 
запешаћени, такп да се накнаднп не мпгу убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединашни 
листпви, пднпснп прилпзи, а да се виднп не пщтете листпви или пешат. 

Нумерацију ппднете дпкументације изврщити исписиваоем текста, на свакпј страни на 
кпјпј има текста, на дпоем делу стране: „Страна 1 пд n“, „Страна 2 пд n“ и такп све дп „Страна n пд 
n“ или „1/n“, „2/n“. . . „n/n“. У слушају да сва дпкументација не мпже да стане у једну коигу, 
дпзвпљенп је дпставити у вище коига, с тим да се нумерација страна надпвезује. 

Исправка грещака у пппуоаваоу пбрасца ппнуде и других прилпжених пбразаца и изјава 
мпра се пверити иницијалима пспбе кпја је пптписала ппнуду и пешатпм ппнуђаша. 
    Ппнуђаш ппнуду ппднпси предајпм у писарницу Нарушипца, на адресу:  

 
 На лицу пмпта Ппнуде, ппнуђаш пбавезнп навпди: Не птварати "Ппнуда за јавну набавку дпбара – 
Отворени поступак јавне набавке број 1.1.12-18 – Апарат за ултразвучно снимање“ 

  
На пплеђини пмпта ппнуде пбавезнп навести назив, адресу, брпј телефпна и име пспбе за 

кпнтакт ппнуђача. У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на пмпту ппнуде је пптребнп 
назначити да се ради п групи ппнуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј 

ппнуди. 
 
 Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу Наручипца, најкасније 
30.10.2017. гпдине дп 12:00 часпва. 
 Птвараое благпвременп ппднетих ппнуда је истпг дана у 12:30 часпва твараое ппнуда је 
јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. У ппступку птвараоа ппнуда мпгу 
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активнп ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша. Представници ппнуђаша дужни су 
да пре ппшетка птвараоа ппнуда Кпмисији за јавну набавку ппднесу пунпмпћје за ушещће у 
ппступку птвараоа ппнуда, кпје гласи на пспбу кпја присуствује птвараоу ппнуда, у прптивнпм 
наступају кап јавнпст и не мпгу предузимати активне радое у ппступку птвараоа ппнуда. Писанп 
пвлащћеое мпра имати завпдни пешат са брпјем и датумпм издаваоа, пешат и пптпис пвлащћенпг 
лица. 
 Неблагпвременпм ће се сматрати ппнуда кпја није примљена пд стране Нарушипца дп 
назнашенпг датума и шаса, тј. дп 02.08.2018. гпдине, дп 09:15 часпва. Нарушилац ће, пп пкпншаоу 
ппступка јавнпг птвараоа ппнуда, вратити Ппнуђашима све неблагпвременп ппднете ппнуде 
нептвпрене, са назнакпм да су ппднете неблагпвременп.  
 Ппнуђаш ппднпси ппнуду искљушивп на пбрасцима предметне Кпнкурсне дпкументације, 
кпје пппуоава електрпнски или рушнп (хемијскпм плпвкпм), щтампаним слпвима, шиткп, јаснп и 
недвпсмисленп. 
Ппнуђач је дужан да дпстави ппнуду кпја садржи следеће елементе: 

редни 
брпј 

назив упутствп 

1 

Дпкумент брпј 4 
Услпви за учешће 
у ппступку јавне 
набавке из чл.75. 
и 76. ЗЈН и 
упутствп какп се 
дпказује 
испуоенпст тих 
услпва 
 

Ппнуђаш дпставља пппуоен пбразац - дпкумент брпј 4 и прилаже: 

- дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. став 1. 
ташке 1), 2), 3) и 4)  ЗЈН,  

- дпказ п испуоенпсти пбавезнпг услпва из шлана 75. став. 2. ЗЈН 
(дпкумент брпј 11 - Образац Изјаве на пснпву шлана 75. став 2. 
ЗЈН) 

- дпказе  п испуоенпсти  дпдатних услпва схпднп шлану 76. ЗЈН. 
Образац мпра бити пешатпм пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг 
лица Ппнуђаша. 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан 
да за ппдизвпђаша дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. 
став 1. таш. 1), 2) и 3) ЗЈН и шлана 75. став 2. ЗЈН, а дпказ из шлана 75. 
став 1. таш. 4) ЗЈН, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп 
ппдизвпђаша.  
Дпдатни услпв ппд редним брпјем 1, у складу са  шланпм 76. ЗЈН, 
дужан је да испуни ппнуђаш и ппдизвпђаш. Дпдатне услпве ппд брпјем 
2, 3, 4, 5 и брпјем 6 у складу са  шланпм 76. ЗЈН, ппнуђаш и ппдизвпђаш 
заједнишки испуоавају. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша ппнуђаш је дужан да за  
свакпг шлана групе дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. 
став 1. таш. 1), 2) и 3) ЗЈН и шлана 75. став 2. ЗЈН, а дпказ из шлана 75. 
став 1. таш. 4) ЗЈН, дужан је да дпстави ппнуђаш из групе ппнуђаша 
кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна 
испуоенпст тпг услпва. Дпдатни услпв ппд редним брпјем 1, у складу 
са  шланпм 76. ЗЈН, дужан је да испуни ппнуђаш и сви ппнуђаши из 
групе ппнуђаша. Дпдатне услпве ппд брпјем 2, 3, 4, 5 и брпјем 6, у 
складу са  шланпм 76. ЗЈН, испуоава, ппнуђаш из групе ппнуђаша кпме 
је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст 
пвих услпва. 

2 

Дпкумент брпј 6 
Пбрасци кпји 

чине саставни деп 
ппнуде 

Ппнуђаш пппуоава такп щтп у пдгпварајућа ппља унпси захтеване 
ппдатке и дпставља захтеване прилпге (сппразум кпји је сашиоен у 
складу са шланпм 81, став 4.ЗЈН - у слушају ппднпщеоа заједнишке 
ппнуде, каталпг за предмет јавне набавке и/или писмену изјаву 
прпизвпђаша дпбра, или пвлащћених регипналних представника 
прпизвпђаша дпбра, фптпкппије сертифаката за наведене сервисере и 
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фптпкппије лиценци и сертификата за сервисне службе). 
Образац мпра бити пешатпм пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг 
лица Ппнуђаша, шиме се пптврђује да су ташни ппдаци кпји су у истпм 
наведени. 

3 
Дпкумент брпј 7 - 
Мпдел угпвпра 
 

Ппнуђаш пппуоава такп щтп у пдгпварајућа ппља унпси захтеване 
ппдатке. 
Ппнуђаш је дужан да пппуни Мпдел угпвпра п јавнпј набавци, пешатпм 
пвери и пптпище сваку страну, шиме пптврђује да се слаже са истим и 
тп за сваку партију ппсебнп. 

4 
 

Средства 
финансијскпг 
пбезбеђеоа 
 

Ппнуђаш је у пбавези да уз ппнуду дпстави: 
банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у укупнпј вреднпсти пд 
минимум 5% пд ппнуђене цене без пдв, са рпкпм важеоа најмаое три 
дана дужим пд рпка важеоа ппнуде; 
пригинал пбавезујуће писмп банке п намерама за издаваое гаранције 
за дпбрп изврщеое ппсла у укупнпј висини пд 10% укупнп ппнуђене 
цене без пдв; 
пригинал пбавезујуће писмп банке п намерама за издаваое  
гаранције за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку у укупнпј висини пд 
10% укупнп ппнуђене цене без пдв. 

5 Каталпг 
У прилпженпм каталпгу прпизвпђаша, или другпм щтампанпм издаоу 
издатпм пд стране прпизвпђаша или изјави прпизвпђаша, пбавезнп је 
пзнашити редним брпјем тражену карактеристику.  

       
 АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ САМПСТАЛНП пвлащћенп лице ппнуђаша пптписује и 
пверава пешатпм све пбрасце из табеле 1. 
 АКП ППНУЂАЧ ППДНПСИ ППНУДУ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ пвлащћенп лице ппнуђаша 
пптписује и пверава пешатпм све пбрасце из табеле 2. 
 АКП ППНУДУ ППДНПСИ ГРУПА ППНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА група ппнуђаша мпже 
да се ппредели да пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкумнетацији пптписују и пверавају пешатпм сви 
ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће 
пптписивати и пверавати пешатпм пбрасце дате у Кпнкурснпј дпкументацији (Сппразум), изузев 
Обрасца изјаве п независнпј ппнуди и Обрасца изјаве на пснпву шлана 75. став 2. ЗЈН кпји мпрају 
бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се 
ппнуђаши ппределе да један пд ппнуђаша из групе ппнуђаша пптписује и пешатпм пверава пбрасце 
из Кпнкурсне дпкументације (изузев два наведена), тп питаое треба дефинисати Сппразумпм 
кпјим се ппнуђаши из групе ппнуђаша међуспбнп и према Нарушилацу пбавезују на изврщеое јавне 
набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде, схпднп шлану 81. ЗЈН. 
  3) пбавештеое п мпгућнпсти да ппнуђач мпже да ппднесе ппнуду за једну или више 
партија и упутствп п начину на кпји ппнуда мпра да буде ппднета, укпликп је предмет јавне 
набавке пбликпван у више партија:  

Ова набавка пбликпвана у 2 партије. Ппнуђаши мпгу дпставити ппнуду за једну или за пбе 
партије такп да Нарушилац мпже пценити сваку ппнуду кап засебну целину. Укпликп исти ппнуђаш 
дпставља ппнуду за пбе партије, ппщта дпкумента кпја се пднпсе на пбе партије мпгу се дпставити 
у једнпм примерку. 

4) пбавештеое п мпгућнпсти ппднпшеоа ппнуде са варијантама, укпликп је ппднпшеое 
такве ппнуде дпзвпљенп: 

Не ппстпји мпгућнпст ппднпщеоа ппнуде са варијантама, јер ппднпщеое такве ппнуде 
није дпзвпљенп. 

5) начин измене, дппуне и пппзива ппнуде у смислу члана 87. став 6. Закпна: 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени и дппуни свпју ппнуду. 

Измена/дппуна ппднете ппнуде врщи се у писанпј фпрми, мпра имати датум и брпј делпвпдника 
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ппнуђаша, мпра бити пешатпм пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. 
Измена/дппуна ппднете ппнуде врщи се на исти нашин на кпји се ппднпси ппнуда. 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да пппзпве свпју ппнуду. Оппзив ппднете 
ппнуде врщи се у писанпј фпрми, мпра имати датум и брпј делпвпдника ппнуђаша, мпра бити 
пешатпм пверена и пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша. Оппзив ппднете ппнуде врщи 
се на исти нашин на кпји се ппднпси ппнуда. У слушају пппзива, Нарушипци ће пп пкпншаоу 
ппступка птвараоа ппнуда вратити нептвпрену пппзвану ппнуду ппнуђашу. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента 
накнаднп дпставља.  
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Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу:  
, са назнакпм: 
НЕ ПТВАРАТИ „Измена ппнуде за Отворени поступак јавне набавке број 1.1.12-18 – Апарат за 

ултразвучно снимање“   
или 

НЕ ПТВАРАТИ „Дппуна ппнуде за Отворени поступак јавне набавке  број 1.1.12-18 – Апарат за 

ултразвучно снимање“ 
 или  

НЕ ПТВАРАТИ „Измена и дппуна ппнуде за Отворени поступак јавне набавке  број 1.1.12-18 – 

Апарат за ултразвучно снимање“ 

или 
НЕ ПТВАРАТИ „Пппзив ппнуде за Отворени поступак јавне набавке број 1.1.12-18 – Апарат за 

ултразвучно снимање“ 

 

На пплеђини кпверте/и или на кутији/ама навести назив и адресу Ппнуђаша. У слушају да ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести 
називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
 Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју 
ппнуду. 

6) Пбавештеое да ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да 
учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити да учествује у више заједничких 
ппнуда: 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.   
Забраоене су следеће ситуације, а тп је акп је једнп лице сампсталнп ппднелп ппнуду, не 

мпже бити шлан групе ппнуђаша у другпј ппнуди и акп је једнп лице ушесник у заједнишкпј ппнуди, 
не мпже бити шлан групе ппнуђаша у другпј ппнуди. (шлан 87. став 4. ЗЈН). 

Дпзвпљена је следећа ситуација, а тп је ситуација када се једнп лице јавља кап ппдизвпђаш у 
две ппнуде. 

Ппнуђаш кпји ушествује у једнпј партији мпже да ушествује кап ппдизвпђаш у некпј другпј 
партији. 

У Обрасцу ппнуде ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси 
ппнуду сампсталнп, кап заједнишку ппнуду или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 

7) Захтев да ппнуђач, укпликп ангажује ппдизвпђача, наведе у свпјпј ппнуди прпценат 
укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђачу, деп предмета набавке кпји ће 
извршити прекп ппдизвпђача, кап и правила ппступаоа наручипца у случају да се дпспела 
пптраживаоа пренпсе директнп ппдизвпђачу 
Ппнуђаш је дужан да у Обрасцу ппнуде (дпкумент брпј 6), наведе: 
      - да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу, 

- прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи 
пд 50%, 

      - деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. 
Акп ппнуђаш наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, дужан је да у 
пбрасцу ппнуде (дпкумент брпј 6), наведе ппщте ппдатке п ппдизвпђашу и дпставља пппуоен 
Образац. Укпликп угпвпр између Нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај ппдизвпђаш ће бити 
наведен у угпвпру.У слушају да ппнуђаш ангажује ппдизвпђаша, Нарушилац је у Дпкументу брпј 4 
навеп кпје услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Ппдизвпђаш мпра да испуни и 
кпје дпказе п испуоенпсти тих услпва ппнуђаш дпставља за ппдизвпђаша.  
 
Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 
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Ппнуђаш, пднпснп ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка 
јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 
 
Ппнуђаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм 
Нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм 
угпвпра Нарушилац претрпеп знатну щтету. У наведенпм слушају, Нарушилац ће пбавеститити 
прганизацију за защтиту кпнкуренције. 
 
Ппнуђаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, акп је на страни 
ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице 
испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп дпбије претхпдну сагласнпст Нарушипца. 

8) Пбавештеое п тпме да је саставни деп заједничке ппнуде сппразум кпјим се ппнуђачи 
из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке: 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  
Саставни деп заједнишке ппнуде је Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
Нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. 
став 4. ташке 1. и 2. Закпна и тп ппдатке: 
 1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и 
кпји ће заступати групу ппнуђаша пред Нарушипцу и 
 2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непграниченп сплидарнп према Наручипцу. 
Чланпви групе ппнуђаша дужни су да у ппнуди наведу имена и пдгпварајуће прпфесипналне 
квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра. 

9) Захтеве у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, гарантнпг рпка, кап и евентуалних 
других пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде: 
9.1. Плаћаое: Плаћаое дпбра кпје је предмет пве јавне набавке изврщиће се: 

Накпн  пптписиваоа угпвпра, накпн щтп Ппнуђаш преда Нарушипцу:  
- у рпку дп 45 (шетрдесетпет) дана пд дана кпнашне исппруке и квантитативнп - квалитативнп 
усаглащенпг пријема дпбара кпја су предмет пве јавне набавке, тј. пптписиваоа записника п 
квалитативнпм пријему, накпн щтп ппнуђаш преда нарушипцу:  
а)  банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла;  
б) банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку; 
в) рашун кпји, ппред пснпвних ппдатака, садрже ппдатке  из шл. 42. Закпна п ПДВ ("Сл. Гласник 
РС" брпј 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и ппдатке захтеване пд стране 
Нарушипца, и тп: назив и брпј предметне јавне набавке, брпј угпвпра п јавнпј набавци, брпј и 
назив ставке, јединицу мере, цену пп јединици мере, назив прпизвпђаша, кпмерцијални назив, 
мпдел/тип, каталпщки брпј и серијске брпјеве исппрушених дпбара.  
Вреднпст исппрученпг предмета јавне набавке се исказује у складу са ппдацима исказаним 
у Пбрасцу структуре цене. Ппнуђаш је дужан да Нарушипцу дпстави рашун у три примерка.  

9.2. Решеое АЛИМС: 
Ппнуђенп дпбрп мпра бити уписанп у Регистар медицинских средстава Агенције за лекпве и 
медицинска средства Србије. Ппнуђаш је дужан да дпстави фптпкппију важећег рещеоа п упису 
ппнуђенпг дпбра у Регистар медицинских средстава Агенције за лекпве и медицинска средства 
Србије. Укпликп сагласнп закпнским прпписима не ппдлеже регистрацији у АЛИМС-у, ппнуђаш је 
дужан да дпстави рещеое или Изјаву АЛИМС-а да се ппнуђенп дпбрп не региструје у  АЛИМС-у. 
9.3. Гарантни рпк: Гарантни рпк изнпси минимум 12 месеци пд мпмента пущтаоа у рад предмета 
јавне набавке.  Ппдатке п дужини гарантнпг рпка ппнуђаш унпси у  у Дпкумент брпј 6 – Образац 
ппнуде и у Дпкумент брпј 7 – Мпдел угпвпра. Гарантни рпк је елеменат критеријума за дпделу 
угпвпра у слушају да две или вище ппнуда имају исту ппнуђену цену. 
Ппнуђаш је дужан да у складу са услпвима гаранције, изда гарантни лист, пдмах накпн пущтаоа у 
рад предмета јавне набавке. 
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За све замеоене или ппправљене делпве ппреме у тпку гарантнпг рпка, рашунаће се нпви 
гарантни рпк исти кап гарантни рпк из ппнуде. 
9.4. Пбука заппслених: Ппнуђаш ће у прпстпријама седищта Нарушипца, накпн инсталације а пре 
пущтаоа ппреме у рад,  пбезбедити пбуку заппслених за правилан и безбедан рад и рукпваое 
ппремпм  кпја је предмет пве јавне набавке, у трајаоу пд два дана.  
Ппнуђаш је дужан да приликпм пущтаоа у рад ппреме, дпстави Упутствп за упптребу и сервисну 
дпкументацију, у електрпнскпј или папирнпј фпрми, у минималнп једнпм примерку. Укпликп је 
наведена дпкументација у пригиналнпј верзији на странпм језику, Ппнуђаш је дужан да ппред 
пригиналне верзије дпстави и превпд исте. 
9.5. Ппстпрпдајнп пдржаваое и техничка ппмпћ:  
А. Сервисна ппдршка у гарантнпм и вангарантнпм рпку 
 Одржаваое и сервисираое ппреме кпја је предмет пве јавне набавке, искљушивп ће се 
пбављати пд стране сервисера кпји ппседују пдгпварајући сертификат прпизвпђаша ппреме. 
 Ппнуђаш гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантнпм рпку и најмаое 7 (седам) 
гпдина накпн истека гарантнпг рпка, без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд два дана пд дана 
настанка прпмене у билп кпјем пд ппдатака п сервиснпј ппдрщци за предмет јавне набавке, п тпј 
прпмени писменп пбавестити Кприсника и дпкументпвати на прпписан нашин. 
Б. Ппстпрпдајнп пдржаваое у гарантнпм рпку 
 Ппнуђаш је у пбавези да у гарантнпм рпку једнпм гпдищое п свпм трпщку пбезбеди 
превентивнп пдржаваое исппрушених дпбара у складу са упутствима и преппрукама прпизвпђаша 
ппреме.  
 У наведенпм перипду, ппнуђаш ће п свпм трпщку пбезбедити све резервне делпве и 
пптрпщни материјал пптребан за услуге превентивнпг пдржаваоа и пдржаваоа пп ппзиву, уз 
ппкриваое свих пратећих трпщкпва, трпщкпва рада сервисера и трпщкпва дпласка сервисера. 
 Ппнуђаш гарантује да ће у тпку гарантнпг рпка пбезбедити пдзив сервисера/сервисне 
службе за предмет јавне набавке, у рпку пд максимум 24 шаса пд мпмента пријаве квара пд стране 
Кприсника, (без пбзира на пптврду пријема пријаве квара путем електрпнске ппщте)  и 
приступаое утврђиваоу и птклаоаоу квара  у рпку пд  48 шаспва пд мпмента пријаве квара пд 
стране Кприсника. 
 Кприсник ппзив за сервисну интервенцију упућује путем електрпнске ппщте или факспм, 
слаоем пппуоенпг и пптписанпг пбрасца за пријаву квара ппреме, у складу са прпцедурпм 
Кприсника. 
   
 За време трајаоа гарантнпг рпка Ппнуђаш снпси све трпщкпве птклаоаоа недпстатака на 
дпбру кпје је предмет Угпвпра. Кприсник ппреме је дужан да без пдлагаоа пбавести Ппнуђаша у 
писанпј фпрми п билп каквпм упшенпм недпстатку и да Ппнуђашу пмпгући несметан приступ 
ппреми. 
 Ппнуђаш је у пбавези да при истеку гарантнпг перипда, уради детаљан превентивни 
сервис. 
В. Ппстпрпдајнп пдржаваое пп истеку гарантнпг рпка  
 Ппнуђаш је у пбавези да најмаое седам гпдина, накпн истека гарантнпг рпка, пбезбеди 
сервисну и технишку ппдрщку за исппрушену ппрему (мпгућнпст уреднпг сервисираоа и мпгућнпст 
набавке резервних делпва и пратећег пптрпщнпг прибпра пд стране Кприсника) на теритприји 
Републике Србије.  
 Кап дпказ п спремнпсти ппнуђаша да пбезбеди резервне делпве и сервисну ппдрщку на 
теритприји Републике Србије у ппст-прпдајнпм перипду пдржаваоа ппреме Ппнуђаш је дужан да 
дпстави пригиналну изјаву издату пд стране прпизвпђаша ппреме или изјаву инпзаступника 
прпизвпђаша за Еврппу. 
  
 9.6. Увид у ппрему кпја је у функцији: Нарушилац има правп да у ппступку струшне пцене 
ппнуда изврщи увид у ппрему кпја је пп свпјим технишким карактеристикама иста или слишна са 
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предметпм јавне набавке, а кпја се налази у функцији у једнпј пд здравствених устанпва на 
теритприји Републике Србије. У тпм слушају, Нарушилац ће у писменпј фпрми захтевати пд 
Ппнуђаша да дпстави неппхпдне ппдатке какп би се увид реализпвап. 
 
 9.7. Местп исппруке дпбара: прпстприје Кприсника ппреме – 
 9.8. Рпк исппруке дпбара:  
Ппнуђаш ће исппруку дпбара кпја су предмет пве јавне набавке изврщити једнпкратнп у рпку кпји 
је навеп у Дпкументу 6 – Образац ппнуде, а кпји не мпже бити дужи пд 60 календарских дана 
рачунајући пд дана закључеоа угпвпра 
 9.9. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде: рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 
30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 
Укпликп ппнуђаш ппнуди краћи рпк важеоа ппнуде пд траженпг, тп ће бити битни недпстатак 
ппнуде и нарушилац ће схпднп шлану 106. став 1. ташка 4) ЗЈН такву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 

10) Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди: 
10.1. Валута:Вреднпсти се у ппступку јавне набавке исказују у динарима. 
10.2. Начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:  
Цене у ппнуди се исказују у динарима, без ппреза на дпдату вреднпст.    
Укпликп ппнуђаш ппнуди ппције плаћаоа и исппруке ван пквира ппнуђених ппција у пбрасцу 
ппнуде, ппнуда се пдбија. 
Цене кпје ппнуди ппнуђаш биће фиксне тпкпм изврщеоа угпвпра и неће ппдлегати    прпменама 
ни из каквпг разлпга.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 
Закпна п јавним набавкама. 

11) Ппдaци п врсти, сaдржини, нaчину ппднпшеоa, висини и рпкпвимa пбезбеђеоa 
испуоеоa пбaвезa ппнуђaчa, укпликп истп нaручилaц зaхтевa: 
ППНУЂAЧ ЈЕ У ПБAВЕЗИ ДA УЗ ППНУДУ ДПСТAВИ: 

- банкарску гаранцију за пзбиљнпст ппнуде у укупнпј вреднпсти пд минимум 5% пд 
ппнуђене цене без ПДВ-а, са рпкпм важеоа пд најмаое три дана дужим пд рпка 
важеоа ппнуде. Гаранција мпра бити непппзива, безуслпвна, платива на први ппзив, и 
сви елементи гаранције мпрају бити у пптпунпсти усаглащени са кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Ппнуђаш мпже ппднети гаранцију стране банке самп акп је тпј банци 
дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвара најмаое нивп кредитнпг квалитета 3 
(инвестиципни ранг). Гаранција треба да гласи на Наручипца. Нарушилац ће унпвшити 
гаранцију дату уз ппнуду укпликп ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда 
меоа или ппвуше свпју ппнуду, укпликп изабрани ппнуђаш без пправданих разлпга 
пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпстављен на пптпис 
и укпликп изабрани ппнуђаш не ппднесе банкарску гаранцију за дпбрп изврщеље ппсла 
у складу са захтевима из кпнкурсне дпкументације. Нарушилац ће вратити банкарске 
гаранције за пзбиљнпст ппнуде ппнуђашима са кпјима није закљушен угпвпр, пдмах пп 
закљушеоу угпвпра са изабраним ппнуђашем; 

- пригинал пбавезујуће писмп банке п намерама за издаваое гаранције за дпбрп 
извршеое ппсла у укупнпј висини пд 10% укупнп ппнуђене цене без ПДВ-а, наслпвљенп 
на Нарушипца; 

- пригинал пбавезујуће писмп банке п намерама за издаваое гаранције за птклаоаое 
грешака у гарантнпм рпку у укупнпј висини пд 10% укупнп ппнуђене цене без ПДВ-а, 
наслпвљенп на Нарушипца. 

ДПБAВЉAЧ ЈЕ ДУЖAН ДA ПРЕДA КУПЦУ:  
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- у тренутку зaкљушеоa угпвпрa, a нaјкaсније у рпку пд 7 дaнa пд дaнa зaкљушеоa угпвпрa, 

бaнкaрску гaрaнцију зa дпбрп извршеое ппслa, издaту у висини пд 10% пд вреднпсти 
закљушенпг угпвпрa без ПДВ-а, сa рпкпм вaжнпсти нaјмaое десет дaнa дуже пд дaтумa 
кпнaшне исппруке - стављаоа предметa јaвне нaбaвке у функцију (пптписиваоа 
записника п квантитативнп и квалитативнп усаглащенпм пријему). Гaрaнција мпрa бити 
безуслпвна, плaтива нa први ппзив, и сви елементи гaрaнција мпрaју бити у пптпунпсти 
усaглaщени сa кпнкурснпм дпкументaцијпм. Дпбaвљaш мпже ппднети гaрaнције стрaне 
бaнке сaмп aкп је тпј бaнци дпдељен кредитни рејтинг кпме пдгпвaрa нaјмaое нивп 
кредитнпг квaлитетa 3 (инвестиципни рaнг). Акп се зa време трaјaоa угпвпрa прпмене 
рпкпви зa изврщеое угпвпрне пбaвезе, вaжнпст бaнкaрске гaрaнције зa дпбрп 
изврщеое ппслa мпрa се прпдужити. Нaрушилaц ће унпвшити ппднету гaрaнцију укпликп 
ппнуђaш не буде изврщaвaп свпје угпвпрене пбaвезе у рпкпвимa и нa нaшин предвиђен 
угпвпрпм п јaвнпј нaбaвци; 

- у тенутку примппредaје предметa јaвне нaбaвке, бaнкaрску гaрaнцију зa птклaоaое 
грешaкa у гaрaнтнпм рпку, издaту у висини пд 10% пд вреднпсти закљушенпг угпвпрa 
без ПДВ-а, сa рпкпм вaжнпсти најмаое десет дaнa дужим пд гaрaнтнпг рпкa. Дпбaвљaш 
мпже ппднети гaрaнције стрaне бaнке сaмп aкп је тпј бaнци дпдељен кредитни рејтинг 
кпме пдгпвaрa нaјмaое нивп кредитнпг квaлитетa 3 (инвестиципни рaнг). Нарушилац ће 
унпвшити ппднету гaрaнцију зa птклaоaое грещaкa у гaрaнтнпм рпку у слушaју дa 
дпбaвљaш не изврщи пбaвезу птклaоaоa квaрa кпји би мпгaп дa умaои мпгућнпст 
кприщћеоa предметa угпвпрa у гaрaнтнпм рпку.  

12) Дефинисaое ппсебних зaхтевa, укпликп исти ппстпје, у ппгледу зaштите ппверљивпсти 
ппдaтaкa кпје нaручилaц стaвљa ппнуђaчимa нa рaспплaгaое, укључујући и оихпве 
ппдизвпђaче:  
Предметнa нaбaвкa не сaдржи ппверљиве инфпрмaције кпје Нaрушилац стaвљa нa рaспплaгaое. 

13) Пбaвештеое дa ппнуђaч мпже у писaнпм пблику трaжити дпдaтне инфпрмaције или 
ппјaшоеоa у вези сa припремaоем ппнуде, уз нaппмену дa се кпмуникaцијa у ппступку јaвне 
нaбaвке врши нa нaчин пдређен члaнпм 20. Зaкпнa: 
Зaинтереспвaнп лице мпже, у писaнпм пблику трaжити пд Нарушипца дпдaтне инфпрмaције или 
ппјaщоеоa у вези сa припремaоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп 
упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, нaјкaсније пет дaнa пре истекa 
рпкa зa ппднпщеое ппнуде без пбзира на нашин дпстављаоа.  
Кпмуникaцијa у вези сa дпдaтним инфпрмaцијaмa, ппјaщоеоимa и пдгпвпримa врщи се нa нaшин 
пдређен шлaнпм 20. Зaкпнa. Зaхтев зa дпдaтне инфпрмaције или ппјaщоеоa, ппнуђaш мпже 
дпстaвити путем ппщте нa aдресу Нaрушипцa или путем електрпнске ппщте на е-маил 
nabavka@plucna.co.rs   свакпг раднпг дана ппнедељак – петак у времену пд 07.00-14.00 сати. 
Трaжеое дпдaтних инфпрмaцијa и ппјaщоеоa путем телефпна није дпзвпљенп. 
Нaрушилац ће у рпку пд три дaнa пд дaнa пријемa зaхтевa, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници. 

14) Пбaвештеое п нaчину нa кпји се мпгу зaхтевaти дпдaтнa пбјaшоеоa пд ппнуђaчa ппсле 
птвaрaоa ппнудa и вршити кпнтрплa кпд ппнуђaчa пднпснп оегпвпг ппдизвпђaчa: 
Нaрушилац мпже дa зaхтевa пд ппнуђaшa дпдaтнa пбјaщоеоa кпјa ће му ппмпћи при прегледу, 
вреднпвaоу и уппређивaоу ппнудa. Нарушилац има правп да у ппступку струшне пцене ппнуда 
изврщи увид у ппрему кпја је пп свпјим технишким карактеристикама иста или слишна са 
предметпм јавне набавке, а кпја се налази у функцији у једнпј пд здравствених устанпва на 
теритприји Републике Србије. У тпм слушају, Нарушилац ће у писменпј фпрми захтевати пд 
Ппнуђаша да дпстави неппхпдне ппдатке какп би се увид реализпвап. 
Нaрушилац не мпже дa зaхтевa, дпзвпли или ппнуди прпмену елеменaтa ппнуде кпји су пд знaшaјa 
зa примену критеријумa зa дпделу угпвпрa, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнудa кпјa је 
непдгпвaрaјућa или неприхвaтљивa ушинилa пдгпвaрaјућпм, пднпснп прихвaтљивпм. 
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Нaрушилац мпже, уз сaглaснпст ппнуђaшa, дa изврщи испрaвке рaшунских грещaкa упшених 
приликпм рaзмaтрaоa ппнуде пп пкпншaнпм ппступку птвaрaоa ппнудa (шлан 93. ЗЈН) 
У слушaју рaзлике између јединишне и укупне цене, мерпдaвнa је јединишнa ценa.  
Акп се ппнуђaш не сaглaси сa испрaвкпм рaшунских грещaкa, Нaрушилац ће оегпву ппнуду пдбити 
кaп неприхвaтљиву. 
 
 
 15) Битни недпстаци ппнуде:  
Нарушилац ће пдбити ппнуду акп: 
 1)ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 
 2)ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве;  
 3)ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа; 
 4)је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг; 
 5)ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину 
 ппнуде или није мпгуће уппредити је са другим ппнудама. 
 16) Пбавештеое да накнаду за кпришћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду 
заштићених права интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђач: 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 
свпјине трећих лица, снпси ппнуђаш. 
 17) пбaвештеое п рпкпвимa и нaчину ппднпшеоa зaхтевa зa зaштиту прaвa сa 
упутствпм п уплaти тaксе из члaнa 156. Зaкпнa: 
Oбавещтеое п рпкпвима и нашину ппднпщеоа захтева за защтиту права са упутствпм п уплати 
таксе из шлана 156. ЗЈН: 
Ппступак защтите права у ппступцима јавних набавки регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. ЗЈН. 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има 
интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап 
да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама ЗЈН. 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији. 
Захтев за защтиту права се дпставља предајпм у на адресу нарушипца, или ппщтпм - преппрушенпм 
ппщиљкпм са ппвратницпм, на адресу:  Специјална бплница за плућне бплести „ДР Васа Савић“ 
Зреоанин, Петефијева бр.4 , Зреоанин. 
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће се благпвременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое 
захтева за защтиту права је десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавнх набавке.  
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое 
пре истека рпка за ппднпщеое захтева из шл. 149 ст. 3. и 4. ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није 
ппднеп пре истека тпг рпка. 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у 
складу са пдредбама шлана 150. ЗЈН. 
Нарушилац  ће п ппднетпм захтеву за защтиту права пбјавити пбавещтеое на Ппрталу јавних 
набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за 
защтиту права. 
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Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на пдређени рашун бучета Републике Србије 
уплати таксуу изнпсу пд 120.000 динара. 
 
Кап дпказ п уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
 
1)  Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе: 
   (1)  да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
   (2) да представља дпказ п изврщенпј уплати  таксе, щтп знаши да пптврда мпра да садржи 
ппдатак да је налпг за уплат таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава реализпван, кап и датум 
изврщеоа налпга; 
    (3)  изнпс таксе из шлана 156. Закпна шија се уплата врщи; 
    (4)  брпј рашуна: 840-30678845-06; 
    (5)  щифру плаћаоа: 153 или 253; 
    (6)  ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за 
защтиту права (Наппмена: преппрука је да се у пвпм ппљу избегава упптреба размака и знакпва, 
кап щтп су: ( ) | \ / „ « * и сл); 
    (7)  сврха: ЗЗП; назив нарушипца; брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев 
за защтиту права (Наппмена: ппдатке пбавезнп унпсити наведеним редпследпм); 
    (8)  кприсник: бучет Републике Србије; 
    (9)  назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је изврщена 
уплата   таксе; 
    (10)  пптпис пвлащћенпг лица банке; 
2)  Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе наведене ппд 
ташкпм 1;  
3)  Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде п изврщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтева за защтиту права кпји имају 
птвпрен рашун у пквиру припадајућег кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за 
трезпр (кприсници бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 
псигураое и други кприсници јавних средстава);  
4)  Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права (банке и други 
субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и другим 
прпписпм.  


