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Наосновучл. 32. и 61.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”бр. 124/12, 14/15 
и68/15)удаљем тексту, чл. 1. Правилникао обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавкии начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласникРС” бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

1.1.9-17/1-1од 28.06.2017. године и Решењао образовању Kомисије за јавну набавку 

број 1.1.9-17/2-1 од 28.06.2017. године припремљена је: 
 
 
 

Прилогбр.1 
 
 

КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 

1.Подаци о наручиоцу: 

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

Зрењанин 

Адреса :Петефијева број 4,Зрењанин 

Итернет страница наручиоца www.plucna.co.rs 
 
 

2.Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3.Предмет јавне набавке:Дигитални флуороскопскo-радиографски систем са 
светлосним појачивачем слике. 

 

1.Назив из општег речника:Уређаји за рендгенску флуороскопију 

2.Ознака из општег речника:33111400 

3.Врста поступка: отворени поступак, 
 

4.Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 

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

 

5. Контакт(лице или служба): 

Едита Нађ референт јавне набавке – за техничка питања 

e-maill: nabavka@plucna.co.rs 

факс; тел: 023 561115 

Маријана Јокић, дипл.правник телефон 023 534 368, лок 223за правна питања 
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Прилогбр.2 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕУ ПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75. и76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  И  УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

Овим упутсвом одређени су услови које понуђач мора да испуни даби могао да 

учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује испуњеност наведених 

услова. 

Право научешће у поступку има понуђач којии спуњава услове сходно члану75.Закона о 

јавним набавкама и члан76. Закона о јавним набавкама као и услове одређене конкурсном 

документацијом и то: 
 
 

УСЛОВИ 
 

ДОКАЗИ 
Број 

документа 

Датум 

издавања 
 
 
 

1. 

 
Даје понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан уодговарајући регистар 

Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод 

из одговарајућег регистра, односно 

Извод из регистра надлежног 

Привредног суда. Напомена: Овај 

доказ је јавно доступан. 

  

 
 
 
 
 

2. 

Да ппнуђач и оегпв закпнски 
заступник нијепсуђиван за некп пд 
кривичних дела кап члан 
прганизпване криминалне групе, 
да нијепсуђиван за кривична дела 
прптив привреде,кривична дела 
прптив живптне средине, 
кривичнп делп примаоа или 
даваоа мита,кривичнп делп 
преваре 

Докази за правно лице: 

1.Уверење надлежног Основног суда  

односно надлежне полицијске 

управе,на чијем подручју се налази 

седиште правног лица (односно 

седиште представништва или огранка 

страног правног лица) којим се 

потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично 

дело преваре. 

2.Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду да 

правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела из надлежности 

тог суда.  
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  Доказ за законског заступника/е: 

 

-Извод из казнене евиденције 

односно уверење надлежне 

Полицијске управе да законски 

заступник (ако их има више – за 

сваког од њих) није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре.   

Ако понуду подноси предузетник  

потребно је да  достави само Извод 

из казнене евиденције,односно 

уверење надлежне Полицијске 

управе. (захтев за издавање овог 

уверења се може поднети 

надлежно полицијској управи 

према месту рођења или месту 

пребивалишта).  

Доказ нe може бити старији од 

два месеца пре отварања понуда. 

  

Напомене у вези надлежности за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична 
дела из члана 75, став1, тачка 2 ЗЈН: 

 Правна лица:  
- Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела („Службени гласник РС“, бр. 
97/2008) прописано је да казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.  
- За кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона надлежни провостепени суд према Закону о 
уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - 
др. закон и 101/2011), може бити како основни суд, тако и виши суд.  
- За уверење (извод) из казнене евиденције за кривична дела из члана 75. став 1. тачка 2) Закона, осим 
за кривична дела организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном суду. У 
потврди коју даје основни суд, мора бити наведено да се потврда односи на кривична дела за 
која је у првом степену надлежан основни суд и за кривична дела за која је у првом степену 
надлежан виши суд. Уколико то није наглашено, потребно је прибавити посебну потвду за 
кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд. Дакле, понуђач доставља једну 
потврду у којом су обухваћена наведена кривична дела за која је у првом степену надлежан основни суд 
и кривична дела за која је у првом степену надлежан виши суд или две потврде – једну за кривична дела 
за која је у првом степену надлежан основни суд а другу за кривична дела за која је у првом степену 
надлежан виши суд. 
- За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела 
(„Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - др. закон, 45/2005, 
61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), а према члану 12. став 1. и члану 
13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно одељење Вишег суда у Београду. 
Ближа обавештења могу се наћи на интернет страници Вишег суда у Београду. 

- Уколико правно лице има више законских заступника, тражене доказе је потребно доставити за сваког 

од законских заступника. 
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3. 

Даје понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине, ускладуса прописима 

Републике Србије или стране 

државе када има седиште на 

њеној територији 

Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привреде даје измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе даје 

измирио обавезе по основу извора 

локалних јавних прихода или 

потврде надлежног органа да се 

понуђач налази упоступку 

приватизације. 

  

4. Важећа дозвола надлежног 
органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке 
(члан 75. став 1. тачка 5. 
Закона) 
 
Да је понуђено медицинско 
средство регистровано код 
надлежног органа 

-Важеће Решење Министарства 

здравља о дозволи за бављење 

прометом  медицинских средстава 

на велико. 

-Лиценцу за обављање послова 

промета уређаја који производе 

јонизујућа  зрачења 

-Важеће решење о упису у 

Регистар медицинских средстава 

донето од стране Агенције за 

лекове и медицинска средства 

  

 
 

5. 

Понуђач је дужан да у оквиру 

своје понуде достави изјаву 

којом потврђује под  кривичном 

и материјалном одговорношћу да 

је при састављању своје понуде 

поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време подношења 

понуде. 

(члан 75. став 2. Закона). 

 

Од стране одговорног лица 

понуђача потписан и печатом 

оверена изјава (текст изјаве 

садржан у прилогу бр. 5/1 ове 

конкурсне документације)   

 

Напомена:Уколико понуду 

подноси група понуђача, сви 

чланови групе морају дати ову 

изјаву! 

  

Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона) 

6. Да располаже довољним 

техничким капацитетом 
 
 

-изјаву произвођача или изјаву  

ино заступника произвођача за 

Европу да у Републици Србији 

постоји овлашћени сервис 

произвођача за одржавање 

понуђене опреме наводећи тачан 

назив овлашћеног сервиса и 

адресу 

-Понуђач је дужан да за 

овлашћени сервис достави 

лиценцу за сервисирање уређаја 

који садрже изворе јонизујућег 

зрачења од стране Агенције за 

заштиту од  јонизујућег зрачења 

и нуклеарну сигурност 

Републике Србије 
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НАПОМЕНА: 

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 

пре доношења одлуке о додели Уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.  

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.   

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа као, на пример: 

- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре 

(подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре). 

4.Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за 

привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4). 
Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из 

чл.75, ст.1, тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан 

начин. 

5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до 

тренутка закључења Уговора и да је документује на прописани начин. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне 

услове из чл.75, ст.1, тач. 1)-4) ЗЈН. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 

укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) закона 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке.  

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове 

из чл.75, ст.1, тач.1)- 4) и услов из чл.75, став 2, док остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 

75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

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

доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до 

тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и 

уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 

достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

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

 

 
 
Место:  Потписовлашћеноглица 

М.П. 

Датум:
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Прилогбр.3 

 

УПУТСТВОПОНУЂАЧИМАКАКОДАСАЧИНЕПОНУДУ 
 
 
 

1.Понуда мора бити сачињена на обрасцу понуде из конкурсне документације и оверена 

потписом овлашћеног лица и службеним печатом понуђача, са свим неопходним прилозима 

који представљају саставни део конкурсне документације 

2.Понуда и сва остала документација која се односи н апонуду мора бити на српском језику, 

јасна и не двосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.Пратећа документа и 

штампана литература (каталози, брошуре, техничке спецификације произвођача, изјаве 
произвођача или ино заступника произвођача за Европу) коју обезбеди понуђач могу бити на 

другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или 

енглески језик. 
 

3. Уз понуду понуђачи обавезно достављају: 

3.1. Општи подаци о понуђачу ( образац бр.4 ) 

3.2.Подаци о подизвођачу, уколико се подноси понуда са подизвођачем (образац бр. 5) 

3.3.Подаци о понуђачу који је  учесник у заједничкој понуди, уколико подносе 

заједничку понуду( образац бр. 5/1) 
3.4.Све доказе наведене у условима за учешће у поступку јавне набавке за понуђача и за 

учеснике узајеничкој понуди уколико подносе заједничку понуду ( образац бр. 2) 

3.5.Понуду(образац бр.6) 

3.6.Технике карактеристике понуђеног добра( образац бр. 7) 

3.7. Споразум групе понуђача, уколико подносе заједничку понуду( образацбр.8) 

3.8.Попуњен и оверен модел уговора( образац бр.9 ) 

3.9. Образац структура цене ( образац бр. 10) 

3.10.Образац  трошкова припреме понуде, уколикоје понуђач исте имао (образац бр. 11) 

3.11. Изјава о независној понуди ( образацбр. 12 ) 

3.12.Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде( образац бр. 13 ) 

3.13.Менично овлашћење задобро извршење посла(образац бр. 14) 

3.14. Критеријуми за избор економски најповољније понуде (образац бр. 15) 

Уколико понуђачи не доставе сву, напред наведену документацију, понуда се неће узети 

у разматрање, односно биће оцењена као неприхватљива. 

Понуђачи с уобавезни да попуне све позиције у обрасцу понуде,у противном понуда се 

неће узети у разматрање, односно биће оцењена као неприхватљива. 
Препоручује се да документи у понуди буду приложени оним редом како је овом тачком 

Упутства наведено. 

Препоручује се да с е  поднета документа увежу како се накнадно немогу убацивати, 

одстрањивати или замењивати поједини листови или прилози. 
4.Захтеви Наручиоца од којих зависи прихавтљивост понуде: 

4.1.Начин, рок и услови плаћања: Плаћање у року од 30 (тридесет) дана од извршене 

испоруке, завршене монтаже односно обуке запослених, односно по преносу средстава од 

стране Оснивача. 

4.2.Крајњи рок испоруке односно монтаже је 60 дана од дана закључивања уговора, 

4.3.Место испоруке: Седиште Наручиоца, 

4.4.Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде 

4.5.Гарантни рок: Не краћи од 36 месеци, 

4.6.Пост гарантни рок и расположивост резервних делова: Не краћи од 7 (седам ) година од 

дана пуштања уређаја у рад 
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5.Понуда се попуњава на следећи начин: 

У колони понуде „јединична цена“, уписује се цена без ПДВ-а, исказана и скључиво по 

јединици мере,која мора да буде фиксна и неможе се мењати до реализације уговора о јавној 

набавци. 

Уколони понуде„укупна цена без ПДВ-а“,уноси се вредност добијена множењем 

количине и јединичне цене. 

У колони понуде „произвођач“, уноси се назив произвођача за производ који се нуди. 

Код ставке„укупна вредност понуде без ПДВ-а“,понуђач уноси укупну вредност 

понуде без ПДВ-а. 

Код ставке „вредност ПДВ-а“, понуђач уноси вредност ПДВ-а. 

Код ставке„укупна вредност понуде са ПДВ-ом“,понуђач уноси укупну вредност понуде 

саПДВ-ом. 

Код ставке „рок плаћања“, понуђач уписује рок плаћања који нуди 

Код ставке „рок испоруке“, понуђач уписује у ком року ће испоручити тражену робу, 

Код ставке „место испоруке“,понуђач уноси место испоруке добра. 
Код ставке „рок важења понуде“, понуђач уноси време важења понуде. 

Код ставке„гарантни рок“,понуђач уписује гарантни рок који нуди за испоручено добро 

Кодставке„Пост гарантни рок и расположивост резервних делова“,понуђач уписуј 

евреме за које је обезбеђен сервис,одржавање и резервни делови. 

У понуди понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, са подизвођачем или као заједничк упонуду. 

Понуђач који самостално поднесе понуду неможе истовремено учествоватика као 

подизвођач у другим понудама или као учесник   у заједничкој понуди. 

6.Модел уговора–(Образацбр.9):Мора бити од стране понуђача попуњен где је то предвиђено, 

потписан и оверен на свакојстрани, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

Уколико је у питању заједничка понуда модел уговора потписује лице које је од стране 

понуђача овлашћено да потпише уговор. 

7.Ако понуђач чијаје понуда најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац ће закључити уговор са наредним најповољнијим понуђачем. 

8.Начин, рок и место достављања понуда: Понуде се достављају у писаном облику,на српском 

језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу:Специјална болница за 

плућне болести ''ДрВаса Савић'' Зрењанин, Петефијева бр.4, 23000З рењанин,са назнаком: 

Понудаза «Дигиталнифлуороскопскo-радиографски систем са светлосним појачивачем 

слике.“–НЕОТВАРАТИ.Наполеђини коверте навести пун назив, адресу понуђача, број телефона и 

контакт особу. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне 

Наручиоцу до крајњег рока за подношење понуда, датума и сата 

како је наведено у Позиву за подношење понуда. 
 

9. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
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10.У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,на 

начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна понуде може се поднети на 

начин који је предвиђен за подношење понуда, са посебном уочљивом назнаком на коверти да 

се ради о измени односно допуни понуде, а најкасније до крајњег рока одређеног за подношење 

понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим изјашњењем о опозиву 

најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима се подносе 

измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за подношење 

понуде са разликом да се уместо„понуда за јавну набавку" наводи 

„измена",„допуна"или„опозив",с тимда оне морају бити сачињене јасно и недвосмислено. 

11.Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке који наступи до доношења одлуке,односно 

закључења уговора и даје документује на прописан начин. 

12.У колико наручилац у року предвиђеном за достављање понуде измени или допуни 

конкурсну документацију без одлагања и без накнаде ће те измене или допуне доставити 

понуђачима који су већ преузели конкурсну документацију. 
 

13. Критеријум за оцењивање понуда и доделууговора: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА 

14.Резерни критеријум:У случају да две или више понуда имају исти број пондера,изабраће 

се понуда понуђача којаима нижу понуђену цену. 
Додатни резервни критеријум: Услучају да две или више понуда имају и исту понуђену 

цену,изабраће сепонуда понуђача која има дужи гарантни рок. 
 

15.Поверљивост података:Свака страница која садржи податке који су поверљиви за понуђача 

или његовог подизвођача треба да у горњем десном углу садржи ознаку «ПОВЕРЉИВО». 

16.Додатне информације и појашњења конкурсне документације:Понуђач може искључивоу 

писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20.Закона. Прихватљиви 

начини комуникације:Поштом на адресу Специјална болница за плућне болести''Др Васа 

Савић''Зрењанин, Петефијевабр. 4, 23000 Зрењанин, или на факс: 023 561 115 , или путем e-

mail: nabavka@plucna.co.rs 

Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у 

вези са припремом понуде,најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде, стим да се 

комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20.Закона о јавним 

набавкама. 

Наручилац ће пријем докумената вршити само у току свог радног времена (7,00 часова – 14,00 

часова), сваког радног дана (понедељак - петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у 

дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у 

Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011). Пријем докумената 

достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити првог наредног 

радног дана. 

17.Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде, односно понуде 
које имају битне  недостатке ускладуса чланом106. Закона о јавним набавкама. 
 

18.Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом109. Закона 

о јавним набавкама. 
 

19.Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети најкасније у року од десет дана 

од дана јавног отварања понуда. 

20. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће мупомоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)код понуђача, односно његовог п

одизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу Уговора, односно промену којом би се понуда која je  

неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

21.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да доставина 

увид оригинал, или оверену фотокопијудоказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

22.Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу Уговора односно оквирног споразума у конкретном 

поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца 

противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).  

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, 

јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношењепонуда, а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели Уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

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

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора 

и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења 

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 

1. тачка 3) Закона.  

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 

1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности 

наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало 

велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која 

мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује 

је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 

права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља 

даље активности у поступку јавне набавке. 

Захтев за заштиту права садржи следеће обавезне елементе:    

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

- назив и адресу наручиоца, 
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- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 

- чињенице и доказе којима се повреде доказују, 

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона, 

- потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев 

одбацити закључком.        

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од 120.000,00 

динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није 

већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако 

се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 

120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, 

уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно 

понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 

отварања понуда и ако је та вредност већа од  ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 

динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене 

цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара. 

Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис 

овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253. Позив на 

број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха:ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне 

набавке. Прималац: Буџет Републике Србије. 

 

Информацијеоначинууплатеиобавезнојсадржинидоказаоуплатитакседоступнесунаинтернетадресиhttp

://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Прилогбр.4 
ОПШТИПОДАЦИОПОНУЂАЧУ 
 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 
ТЕЛЕФОН 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 

 

БРОЈ РАЧУНА 

 

 
НАЗИВБАНКЕ 

 

 

ПОРЕСКИБРОЈ(ПИБ) 

 

 

МАТИЧНИБРОЈ 

 

 

РЕГИСТАРСКИБРОЈ 

 

 

ШИФРАДЕЛАТНОСТИ 

 

 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНОЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНОЗА МОНТАЖУ, 

ИНСТАЛАЦИЈУ И ПУШТАЊЕУ 

РАД УРЕЂАЈА 

 

 
Место:  Потписовлашћеноглица 

М.П. 

Датум: 
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Прилогбр.5П

ОДАЦИОПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

НАЗИВ 

 

 

АДРЕСА 

 

 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 

 

БРОЈ РАЧУНА 

 

 
НАЗИВБАНКЕ 

 

 

ПОРЕСКИБРОЈ(ПИБ) 

 

 

МАТИЧНИБРОЈ 

 

 

РЕГИСТАРСКИБРОЈ 

 

 

ШИФРАДЕЛАТНОСТИ 

 

 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНОЗА 

ПОТПИСИВАЊЕУГОВОРА 

 

 
Место:  Потписовлашћеноглица 

М.П. 

Датум: 
 
НАПОМЕНА:Образац„Подациоподизвођачу“попуњавајусамоонипонуђачикојиподносепонуду са 

подизвођачем,укомслучајујепотребнодасенаведениобразацкопираудовољномбро

јупримерака,дасепопуниидоставизасвакогподизвођача. 
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Прилогбр.5/1 
ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ 

КОЈИЈЕУЧЕСНИКУЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

 

 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

ТЕЛЕФАКС 

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 

 

БРОЈ РАЧУНА 

 

 
НАЗИВБАНКЕ 

 

 

ПОРЕСКИБРОЈ(ПИБ) 

 

 

МАТИЧНИБРОЈ 

 

 

РЕГИСТАРСКИБРОЈ 

 

 

ШИФРАДЕЛАТНОСТИ 

 

 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНОЗА 

ПОТПИСИВАЊЕУГОВОРА 

 

 
Место:  Потписовлашћеноглица 

М.П. 

Датум: 
 
НАПОМЕНА:Образац„Подациопонуђачукојијеучесникузаједничкојпонуди“попуњавајусамоонип

онуђачикојиподносезаједничкупонуду,укомслучајујепотребнодасенаведениобраз

ацкопираудовољномбројупримерака,дасепопуниидоставизасвакогпонуђачакојиј

еучесникузаједничкојпонуди. 
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Прилогбр.6 
 
 

ПОНУДА 
 

 

Назив 
Јед.

мере 

 

Количина 
Јединичнаце

набезПДВ 

Укупнацена

безПДВ 

 

Произвођач 

Дигитални 

флуороскопскo -

радиографскисистем 

сасветлосним 

појачивачем 

сликесапуштањем урад и 

неопходномобуком 

запослених зарад 

 
 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 
 

1 

   

 
 

 Укупна вредност понудебез ПДВ: 

 __ Вредност 

ПДВ:________________________________________________________ 
 Укупна вредност понудеса ПДВ:_________________________________________ 

 Рок плаћања :                                              ___________________________________ 

 Рок испоруке:___ 
 

 Место испоруке: ___ 
 

 Рок важења понуде ___ 
 

 Гарантнирок ___ 
 

 Постгарантни рок и расположивост резервних делова: _________ 

 
 
 ПОНУДУ ДАЈЕМ: 

 
1.самостално 

2.   са подизвођачем:__________________________________________ 

3.као заједничку понуду са:  
 
 

ПОНУЂАЧ: 
 

М.П. 

 ____ 

 (Потписипечатовлашћеноглица 

понуђача) 
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Прилогбр.7 
 

ТЕХНИЧКЕКАРАКТЕРИСТИКЕПОНУЂЕНОГДОБРАДИГИТАЛН

ИФЛУОРОСКОПСКИ–РАДИОГРАФСКИСИСТЕМСАСВЕТЛОСНИМ 

ПОЈАЧИВАЧЕМСЛИКЕ 

морадаиспуњава следеће техничкекарактеристике: 
 
 

Рб. Минимални захтеви наручиоца 

Испуњава 
Подаци за 

понуђени 

уређај 

Доказ о 

испуњености 

техничких 

карактеристика 

ДА НЕ 

1. MOBILNI C-LUK     

1.1 SID min. 97 cm     

1.2 Orbitalna rotacija C-luka min. 130°      

1.3 Aksijalna rotacija C-luka  min. ± 180°     

1.4 Horizontalno kretanje min. 20 cm     

1.5 Motorizovano vertikalno kretanje min. 40 cm     

1.6 Dubina C-luka min. 68 cm     

1.7 Slobodan prostor C-luka po vertikalnoj osi min. 75 cm     

1.8 Rotacija C-luka oko vertikalne ose min. ± 10°     

1.9 Nožna pedala i ručni okidač za ekspoziciju     

1.10 Težina C luka maksimalno 280 kg     

2. MONOBLOK GENERATOR     

2.1 Nominalna snaga min. 2 kW       

2.2 Opseg vrednosti napona min. 40 - 110 kV     

2.3 Maksimalna vrednost struje za pulsnu fluoroskopiju min. 

20 mA 

    

2.4 Maksimalna vrednost pulse rate za pulsnu fluroskopiju min. 

10 fps (impulsa u sekundi) 

    

2.5 Programirani anatomski programi     

2.6 Automatsko podešavanje struje i napona tokom 

fluoroskopije 

    

3. RTG CEV I KOLIMATOR     

3.1 Vrsta fokusa: single max. 0.6 mm ili dual max. 0.6/1.5 mm     

3.2 Toplotni kapacitet анодеRTG cevi min. 48 kHU     

3.3 Iris kolimator i slot kolimator sa rotacijom min. ± 90°     

3.4 Virtuelna kolimacija bez zračenja     

4. MODOVI RADA     

4.1 Pulsna fluoroskopija     

4.2 Digitalna radiografija – „snapshot“     

5. PRIJEMNIK SLIKE     

5.1 Svetlosni pojačavač min. 23 cm sa min. 2 vidna polja     

5.2 CCD kamera matrice min. 1024x1024 piksela     

6. DIGITALNI SISTEM     

6.1 Dva TFT monitora visoke rezolucije (min. 1280x1024 

piksela) dijagonale min. 19 inča, integrisani na posebnim 

kolicima monitora, jedan za prikaz „live“ slike, drugi za 

prikaz referentne slike 

    

6.2 Nivo sive skale min. 12 bita     
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6.3 LIH (Last Image Hold)     

6.4 Arhiviranje podataka (slika) na Hard Disk min. 50.000 slika 

u martici 1024x1024 

    

6.5 Arhiviranje slika na CD/DVD i USB u DICOM, TIFF i 

AVI formatusa automatskim narezivanjem DICOM view-

era 

    

6.6 Zoom, Negativ-pozitiv inverzija, filteri za redukciju šuma, 

izoštravanje ivica objekta na snimku (edge enhancement ili 

ekv.), detekcija pomeranja uz redukciju šuma 

    

6.7 Arhiviranje fluroskopskih sekvenci (scena) sa auto replay 

funkcijom 

    

6.8 Digitalna rotacija slike     

6.9 Okretanje slike oko vertikalne i horizontalne ose     

6.10 Transfer slike sa „live“ monitora na referentni monitor     

6.11 Mogućnost nadogradnje DICOM 3.0 interfejsa     

ДОДАТНА ОПРЕМА: 

 

РАДИО ТРАНСПАРЕНТНИ СТО ЗА ИНТЕВЕНТНЕ БРОНХОСКОПСКЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 

-радиотранспарентни сто са конструкцијом за слободно позиционирање Ц лука 

- моторизовано подешавање висине стола минималног  опсега 550-800 mm у односу на под 

-моторизовано подесавање Trendelebirg/Anti-Trendeleburg положаја 

-лежећа површина са две секције минималне дужине 1900 mm 

-ширина стола 650 mm +/- 5% 

-“ metal free” поље лежаја минимално 1430x600mm (дужина x жирина) 

-сто поседује 4 точкића са кочионим механизмом 

 

НАПОМЕНА: 

 

Обавеза понуђача је да пре испоруке и инсталације уређаја изврши уклањање постојећег пода и 

постављање новог антистатик пода ccа. 60 кvm у просторији која је предвиђена за коришћење уређаја. 

Обавеза наручиоца је да пре уклањања пода о свом трошку деинсталира и уклони постојећи ртг апарат 

са пратећом опремом." 

 

 

 

 
ПОНУЂАЧ: 

 
М.П. 

 _______________ 

                                                                                                                 (Потписовлашћеноглица понуђача)
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

Образац техничке карактеристике понуђач попуњава на следећи начин: 

колонуДА/НЕ попуњаваса ДА или НЕ узависности од тога да ли понуђени уређај испуњава 

обавезне техничке захтеве, 

колону ПОДАЦИ ЗА  ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем податаказа понуђени уређај, 

колонуДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ  КАРАКТЕРИСТИКА попуњава наводећи 

назив брошуре или другог оригиналног документа издатог од стране произвођача у коме се 

налази доказ о испуњености обавезне техничке карактеристике. 

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у 

супротном понуда ће се одбити као неодговарајућа. 

Понуђач је дужан д адостави документ (проспект,каталог, потврду или друго) издат од стране 

произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих 

наведених техничких карактеристика.  

Оригиналном потврдом произвођача или ино заступника произвођача за Европу се могу 

доказати само техничке карактеристике које нису садржане у проспектима или каталозима. 

У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којег се 

неможе извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати 
неодговарајућом. 
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Прилогбр.8С

ПОРАЗУМГРУПЕПОНУЂАЧА 

 

Овим спотазумом група понуђача који су поднели заједничку понуду, међусобно и 

према наручиоцу, обавезују се на извршење јавне набавке на следећи начин: 
 

1.Носилац посла односно подносилац понуде и заступник групе понуђача пред 

наручиоцем је:__________________________________________________ 

2.У име групе понуђача уговор ће потписати___________________________ 

3.Рачун за плаћање испорученог добра издаће се _______________________ 

4.Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора су:___________________ 

___________________________________________________________ 
 
 
Овлашћена лица понуђача: 
 
1.Понуђач____________________, овл. лице____________________ потпис____________ 

2.Понуђач____________________, овл. лице____________________ потпис____________ 

3.Понуђач____________________, овл. лице____________________ потпис____________ 

4.Понуђач____________________, овл. лице____________________ потпис____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
 
 
 

(потписовлашћеноглица 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА:Образац„Подациопонуђачукојијеучесникузаједничкојпонуди“попуњавајусамоонип

онуђачикојиподносезаједничкупонуду,укомслучајујепотребнодасенаведениобраз

ацкопираудовољномбројупримерака,дасепопуниидоставизасвакогпонуђачакојиј

еучесникузаједничкојпонуди. 
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Прилогбр.9 
 
 

МОДЕЛУГОВОРА 

За јавну набавку 

Дигитални  флуороскопски-радиографски  систем са светлосним појачивачем слике 
 
Закључен дана _______2017.године између: 
 

1..НАРУЧИОЦА:СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 

''ДРВА САСАВИЋ'' ЗРЕЊАНИН, ул. Петефијева 4, 23000 Зрењанин 

Кога заступа Prim.mrmed.sc.dr Светлана Јовановић 

(удаљемтексту:НАРУЧИЛАЦ) 

Матични број:08671923 ПИБ:101161066 Текућирачун:840-471661-84 и 
 

2.ПОНУЂАЧА-ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА: 

Понуђач____________________________________________________когаз

аступа_____________________________________ 

(удаљемтекстуПонуђач-

добављач)Матичниброј______ПИБ_______

__ 
 

2aПОНУЂАЧА –ГРУПЕ ПОНУЂАЧА –ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА 

(попунити само за случај заједничке понуде) 

Уколико је друга уговорна страна добављач група понуђача (заједничка понуда) 

потребно је навести називе свих чланова групе понуђача, без обзира које од 

чланова овлашћен да на крају потпише уговор. 

1.члан___________________________________________________________ 

Матичниброј_____________ПИБ_____________ 
 
 

2.члан___________________________________________________________ 

Матичниброј_____________ПИБ_____________ 
 

3.члан___________________________________________________________ 

Матичниброј_____________ПИБ_____________ 
 
 

4. члан____________________________________________________________ 

Матичниброј____________ПИБ______________ 
 

Група понуђачаод горе наведених чланова групе наводи који је члан овлашћени 

представник групе 

_______________________________________________________ 

Даље навести овлашћено лице које заступатог члана понуђача 

______________________________________________________________________ 

Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора 
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Члан1.

Констатације: 

Уговорне стране констатују: 

-даје Наручилац–Купац,сагласнп пдредбама Закпна п јавним набавкама (Сл.Гласник 

РС,,бр.124/12,14/15и68/15) на пснпву јавнпг ппзива за ппднпшеое ппнуда за јавну набавку бр.1.1.9-
17/4 -1спрпвеп птвпрени ппступак набавке дпбра један Дигитални флуороскопскo-радиографски 
систем са светлосним појачивачем слике. 

-да је Понуђач–Продавац доставио понуду са техничким спецификацијама за јавну набавку 

број1.1.9-17, број понуде_______од_________,која је код купца евидентирана под 

бројем_____од________,и која чини саставни део овог уговора 

-да је Наручилац–Купац одлуком број_____од___________изабрао понуду Понуђача-

Продавца као најповољнију. 
 
 
Предмет уговора 

Члан2. 
 
 

Предмет овог уговора је купопродаја једног Дигиталног флуороскопскoг -

радиографског системаса светлосним појачивачем слике. 
 
 

Вредност предмета уговора 
 

Члан3. 
 
 

Вредност уговора односно цена Дигиталног флуороскопскo-радиографског система са 

светлосни мпојачивачем слике, износи___________________динара без ПДВ-а, а укупна 

вредност уговора са ПДВ-ом износи _____________________динара. 

У вредност уговора улазе добра са услугом монтаже и пуштањем у рад, као и 

неопходном обуком запослених за рад на истом. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 

Плаћање 

Члан4. 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши једнократно авансно,  по 
преносу средстава одстране Оснивача. 
 
 

Рок и место испоруке 

Члан5. 

Продавац се обавезује да испоручи уговорено добро, монтира га, пусти у рад као и да 
изврши неопходну обуку запослених за рад на истом, уроку од_____________дана ( а не дуже 

од 60 дана) од потписивања Уговора.  

Испорука се сматра извршеном даном потписивања записника о квалитативном и 

квантитативном пријему из члана 6. став 4. овог уговора. 
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Квантитативан и квалитативан пријем 
 

Члан6. 
 
 

Квантитативан и квалитативан пријем добра из члана 1. Овог уговора врши се у 

просторијама купца, након чега ће купац и продавац сачинити записник-приликом 

квантитативног пријема. Продавац је у обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије 

Купца гдеће се извршити монтажа и пуштање урад добра. 

Квалитативан пријем добра чине монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих 

тражених и уговорених карактеристика добара по понуди, ако је ће обавити стручно лице 

Продавца сасертификатом уз присуство лица која су одређена од стране купца. 

Квалитативни пријем чини и неопходна обука запослених на лицу места, утврђена у 

члану 8 овог уговора. 

Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о 

квантитативном и квалитативном пријему, који потписују продавац и купац, и од чијег датума 

завођења почиње да тече гарантни рок. 

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење 

добра,мањак испорученог у односу на понуду, односно отпремницу, као и не слагање у односу 

на тражене и уговорене техничке карактеристике добра, констатоваће се комисијским 

записником Купца и Продавца. 

Продавац се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање недостатака 

констатованих при квантитативном и квалитативном пријему иисто заврши у року предвиђеним 

за испоруку добра. 
 
Монтажа, пуштање у рад и тестирање добра 

                                                                           Члан 7. 

Продавац се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави купцу све 

потребне  услове тј .техничко-грађевинске захтеве неопходне ради припреме простора за 

извођење монтаже и пуштања добра у рад, а Купац се обавезује да благовремено обезбеди 

потребне грађевинско -техничке услове за испоруку и монтажу добра. 

Продавац се обавезује да ће извршити монтажу уговореног добра од стране овлашћених 

стручњака Продавцана одредишту Купца. 

Продавац се обавезује да ће по истеку гарантног рока урадити доказивање тражених и 

уговорених карактеристика добра. По доказивању карактеристика добара биће сачињен 

записникком  исти  потписан од стране Продавца и Купца да су добра у потпуности у 

исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и даје истекао гарантни 

рок. 
 
 

Обука запослених 
 

Члан8. 
 
 

Продавац се обавезује да уз испоруку добра извршии испоруку Упутства за употребу на 

српском језику, у писаном облику. 
Продавац се обавезује да организује и изврши неопходну обуку запослених за рад са 

добром на лицу места, а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, а пре почетка 

гарантног рока. 
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Испорука и гаранција за резервне делове 
 

Члан9. 
 

Продавац се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног  

материјала према захтеву купца, а у периоду од_______година од дана потписивања записника 

из члана 6. став 4. овог Уговора. 
 
 
 

Квалитет добра и гаранција 
 

Члан10. 
 

Продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у складу 

са одредбама овог уговора. 

Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан  рад  добра. 

Продавац гарантује да добро у потпуности одговара техничким карактеристикама из 

конкурсне документације као и захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће  испитано 

од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући 

сертификат (оригинал) и доставити га купцу приликом испоруке. 

Продавац обезбеђује гаранцију у трајању од_________месеци за комплетно добро 

(односи се на комплетан систем укључујући  рендген цев). 
Гарантни рок почиње тећи од дана потписивања записника из члана 6.став 4.овог 

Уговора. 

Купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у 

гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору буде установљен било какав 

недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала 

или уколико добро или његов део односно склоп не функционишу правилно. 

Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламације, у гарантном року највише10 

дана од дана пријема писане рекламације купца . 

Продавац  је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од 

пријема писане рекламације купца. 

Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп 

применити нови гарантни рок–преносива гаранција произвођача рачунајући од дана 

инсталације или поправке. 

Продавац се обавезује да у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој у раду 

добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја тј. прекида рада. 
Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације 

купца до завођења записника потписаног од стране Продавца и Купца да једобро доведено у 

исправно стање. 

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар Продавац  једужан да га 

отклони о свом трошку. 

Продавац се обавезује да бесплатно током гарантног рока спроводи све поступке 

превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача. 
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Средства финансијског обезбеђења 
 

Члан11. 
 
 

Продавац  се обавезује да преда Купцу, у року од три дана од дана потписивања овог уговора: 

-бланкосоло меницу са овлашћењем да је Купац може попунити на износ од10% од 

укупне вредности уговорене цене безПДВ-а, из члана 3.овог Уговора,као гаранцију за 

квалитетно, уредно и потпуно извршење уговорених обавеза, која је са роком важности најмање 

тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговорених обавеза из члана 6. 

Овог Уговора 

-бланко соло меницу са овлашћењем да је Купац може попунити на износ од 5% од 

укупне вредности уговорене цене без ПДВ-а, из члана 3овог уговора за отклањање недостатака 

у гарантном року са роком важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока из 

члана 10 овог Уговора. 

Купац се обавезује да менице и менична овлашћења из става 1овог члана врати 

продавцу у року од 30 (тридесет) дана од дана престанка преузетих обавеза односно извршених 

обавеза из члана 6.и 10. овог уговора. 
 

Виша сила 
 

Члан12. 
 

Под појмом више силе сматрају се спољни ванредни догађаји који нису постојали у 

време закључења овог уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије 

наступање идејство уговорне стране нису могле спречити, а који својим утицајем одлажу или 

спречавају извршење свих или једног дела уговорених обавеза. 

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се 

санкције за неизвршење уговорених обавеза уроку. 

Уговорена страна која је погођена вишом силом обавестиће одмах другу уговорну 

страну о настанку, врстии трајању више силе, уколико се њено трајање може предвидети.На 

исти начин ће обавеститии о престанку дејства више силе. 

Пријем обавештења из става 3 овог члана мора бити писмено потврђен. 
 
Казнене одредбе 

Члан13. 
 
 

Ако Продавац,својом кривицом, прекорачи уговорени рок из члана 6 овог уговора дужан 

је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне вредности 

уговора. 

Купац има право да утврђени и обрачунати износ уговорене казне наплати 

књижним задужењем. 
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Решавање спорова 
 

Члан14. 
 
 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који произађу из овог уговора 

решавају споразумно. 

У случају да се непостигне споразум о спорним питањима уговорне стране су сагласне 

даје за решавање спора надлежан Привредни суд у Зрењанину. 
 
 
 
 

Измене и раскид уговора 

Члан15. 
 
 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом потписним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 
Свака од уговорних страна има права да раскине овај Уговор под условима прописаним 

Законом о облигационим односима. 
 
Завршне одредбе 

Члан16. 
 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна. 

За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Уговорје закључен   у 4  (четири) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по два. 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАВАЦ 
 
________________________ 

КУПАЦ 
 
______________________ 
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Прилогбр.10 
 
 

СТРУКТУРАЦЕНЕСАУПУТСТВОМКАКОДАСЕПОПУНИ 
 
 

ОСНОВНИЕЛЕМЕНТИСТРУКТУРЕЦЕНЕ 
 
 

Предметнабавке 

 

Ј.М 

 

Количина 

Јединичнаценауд

инаримабезПДВ-

а 

 

ПДВ 

 

Укупнаценаса

ПДВ 

Дигитални 

флуороскопскo -

радиографскисистем                   

са светлосним 

појачивачем слике. 

 
 
 

ком 

 
 
 

1 

   

 

ПОСЕБНИТРОШКОВИКОЈИЧИНЕУКУПНУЦЕНУ 
 
 

ВРСТАТРОШКА 

Учешћеуукупнојцени(д

ин) 

Учешћеуукупнојцени(

%) 
 

Трошковицарине 
  

 

Трошкови превоза 
  

 

Трошкови монтаже 
  

 

Трошкови осигурања 
  

 

Трошковиобуке 
  

Трошкови прибављања 
средстава финансијског 

обезбеђења 

  

 

Трошкови остало 
  

 
УПУТСТВО 

Код основних елемената структуре цене (једнична цена, ПДВ и укупна ценасаПДВ-ом) уписују 
се тражени подаци удинарима. 

 

Код посебних трошкова који чине укупну цену, код врсте сваког појединог трошка, уписује се 

учешће истих у укупно цени удинарима и учешће истих у укупној цени у процентима. 
 
 
 
 

М.П. 
 
 

(потписовлашћеноглица) 
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Прилог бр. 11 

 

ОБРАЗАЦТРОШКОВАПРИПРЕМЕПОНУДЕ 
 
 
 

Ред.

број 

 

ВРСТАТРОШКОВА 
 

Износудин. 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 
 

5. 

  

 
 
 
 

Напомена:Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и неможе 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац 

јеу обавези да понуђачу надокнади трошкове под условом да је понуђач тражио накнадутих 

трошкова у својојпонуди. 
 
 
 
 

М.П. 
 
 

(потписовлашћеноглица) 
 
 
 
 

НАПОМЕНА:Образац„Подациопонуђачукојијеучесникузаједничкојпонуди“попуњавајусамоонип

онуђачикојиподносезаједничкупонуду,укомслучајујепотребнодасенаведениобраз

ацкопираудовољномбројупримерака,дасепопуниидоставизасвакогпонуђачакојиј

еучесникузаједничкојпонуди. 
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Прилогбр.12 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
 
Понуђач_______________________________________,изјављује: 
 

Да је понуда у отвореном поступку јавне набавке бр.1.1.9-17–Дигитални флуороскопскo-

радиографски систем са светлосним појачивачем слике, поднета независно, без договора са 

другим понуђачима,  или  заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
 
 

(потписовлашћеноглица) 
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Прилогбр.13 

 
 

 
 
У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу: 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ___________________________________________________ у поступку јавне набавке 

бр.1.1.9-17– набавка Дигитални флуороскопскo -радиографски систем са светлосним 

појачивачем слике, 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде.  

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са 

инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.  

 
 
 

М.П. 
 
 
 

(потписовлашћеноглица) 
 
 
 
 
Напомена: 

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом.У 

супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група 

понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Прилогбр.14 
 
 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

ДУЖНИК–Издавалац менице 
 

Назив:_____________________________________________________________ 

Седиште/Адреса:____________________________________________________

Матичниброј:__________________________ПИБ:_______________________ 

Текући рачун:_______________________________________________________ 

Пословна банка:_____________________________________________________ 
 

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице, 
 
 

КОРИСНИК(Поверилац) 
 

Специјална болница за плућне болести ''ДрВасаСавић'' Зрењанин, 23000 

Зрењанин 

Матични број 08671923, ПИБ:101161066, Текући рачун 840-471661-84, 
 

Дужник–издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко,потписану и оверену 

сопствену меницу,серије број______________________као гаранцију за добро 

извршење посла. 

Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара 

(10%од вредности уговора без ПДВ-а),за јавну набавку Дигиталног флуороскопскoг-

радиографског системаса светлосним појачивачем слике, бројЈН 1.1.9-17. 

Рок важења ове менице је10 дана дужи од коначног извршења предметне набавке . 

Овлашћујемо Корисника као Повериоца ,да попуни меницу за наплату и да у 

своју корист без условно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, ван судски, може 

извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет 

свих наших рачуна,као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у 

случају да 

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

Дужник се одриче правана повлачење овоговлашћења ,на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужењеи на сторнирање по овом основу за 

наплату 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствимана текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања 

нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница као инструмент обезбеђењаза добро извршење посла може се активирати 

-уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако изабрани понуђач: 

- не испоштује одредбе уговора; 

- не испоручи добра у уговореном року а по извршеном требовању Наручиоца, 
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- не испоручи она добра која сутражена у погледу дате спецификације и траженог 

квалитета. 
 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за располагање финансиским 

средствима_________________________________(име и презиме) и чији с епотпис 

налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 
 
 
 

Датум:_______________________ 

Место издавања овлашћења:____________________________ 
 
 

Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора 
 
 
 
 
 
 

М.П. Издавалац менице-дужник 
 

______________________________

Потпис и печато влашћеног лица 
 
 
 

Напомена 

-Ако понуду подноси понуђач самостално образац потписује и оверава сам 

понуђач –његово овлашћено лице 

-Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам 

понуђач –његово овлашћено лице 

- Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и 

оверава овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице. 
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Прилог бр. 15 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Комисија ће изабрати  најповољнију понуду на основу критеријума економски најповољније 

понуде, у складу са Законом о јавним набавкама, вреднованим на следећи начин: 

 

 

 

 

 

 

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

(максимално 70 пондера) 

Пондери за критеријум понуђена цена се израчунавају према следећој формули:  

 

Најнижа понуђена цена ____________x70 пондера 

Понуђена цена посматраног понуђача 

 

2.  ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ 

(максимално 30 пондера) 

Пондери за критеријум техничке и технолошке предности ће се бодовати на следећи начин: 

 

1.Дубина Ц-лука(максимално5 пондера) 

Понуђена дубина (cm) – 68 cm _______x 5 пондера 

Највећа понуђена дубина (cm) – 68 цм 

 

2.РотацијаЦ-лукаоковертикалнеосе (максимално 5 пондера) 

Понуђена ротација (˚) – ±10˚ _______x 5 пондера 

Највећа понуђена ротација (˚) – ±10˚ 

 

3.Број слика у матрици 1024x1024 који се може архивирати на хард диск дигиталног система 

(максимално 5 пондера) 

Понуђени број слика – 50.000 _______x 5 пондера 

Највећи понуђени број слика – 50.000 

 

4.Топлотни  капацитет аноде (максимално 5 пондера) 

Понуђени топлотни капацитет (kHU) – 48kHU _______x 5 пондера 

Највећипонуђени топлотни капацитет (kHU) – 48kHU 

 

5. Уређај за непрекидно напајање (УПС) интегрисан унутар колица за мониторе 

(максимално 5 пондера) 

- Понуђено       5 пондера 

- Није понуђено                     0 пондера 

 

6. Ротација монитора око носача у опсегу до 180° (на колицима монитора) (максимално 5 

пондера) 

- Понуђено       5 пондера 

- Није понуђено(фиксни монитори)     0 пондера 
 
 
 

Рб. Критеријум Број пондера 

1. Понуђена цена 70 

2. Техничке и технолошке предности 30 

 


