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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12 од 

29.12.2012 .) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр.29/13 од 

29.03.2013),конкурсна документација у отвореном поступку садржи : 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: „Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“ 

Адреса: Франше д`Епереа 5, 11000 Београд 

Лице овлашћено за потписивање уговора : Директор Завода  

Др спец интерне медицине Горан Чолаковић 

Интернет страна наручиоца: www.beograd194.rs 

Врста поступка: Отворени поступак 

Број јавне набавке : 18/14 

Предмет набавке ( добра, услуге, радови) : ДОБРА – Куповина санитетског возила са 

унутрашњом опремом за хитне лекарске интервенције – 2 ком. Поступак се спроводи 

ради закључења уговора о јавној набавци . 

Служба : Јавне набавке 

Лице за контакт : Данијела Лекић , дипл. правник 

Електронска адреса : danijela.lekic@beograd194.rs 

Телефон : + 381 11 3615 663 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : 

 

2.1.Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке :Добра – 

Куповина санитетског возила са унутрашњом опремом за хитне лекарске 

интервенције – 2 ком. : 34114121 – Санитетска возила. 

 

2.2. Опис партија , (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама ) ,назив и 

ознака из општег речника набавке : јавна набавка није организована по партијама . 

 
3.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ – Прилог бр. 2 

4.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Прилог бр.3 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА – Прилог бр. 4 

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – Прилог бр. 5 

7. МОДЕЛ УГОВОРА – Прилог бр.6 

8. ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА , РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

(Осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када се сачињава кредитни захтев) – 

Прилог бр. 7. 

9.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

– Прилог бр.8 

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – Прилог бр. 9 

11. НАВОЂЕЊЕ ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ 

ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,КАО И 

ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница,банкарске гаранције итд.) – 

Прилог бр. 10 + модел меничног овлашћења и текста банкарске гаранције. 

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ. 

– Прилог бр. 1 

 

 

http://www.beograd194.rs/
mailto:danijela.lekic@beograd194.rs
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службено гласник РС“ бр. 124/12 од 29.12.2012 

године, у даљем тексту ЗАКОН ) и на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних 

набавки  ( „Службени гласник РС“ бр. 29/13 од 29.03.2013 године у даљем тексту 

ПРАВИЛНИК). 

Упутство садржи податке  који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима 

НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о 

јавној набавци. 

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и 

спецификације које су садржане у конкурсној документацији. 

Непридржавање упутства и недостављање свих тражених података и информација које 

су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара 

условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик 

за ПОНУЂАЧА и као резултат ће имати одбијање понуде. 

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику 

b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна коресподенција и 

документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора 

бити састављена на српском језику 

c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на 

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

или енглески језик 

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда 

мора бити сачињена , а посебно у погледу начина на који мора бити сачињена, а 

посебно у погледу  начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији , 

односно података који морају бити њихов саставни део 
a. Понуда се доставља у писаном облику ,на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са 

Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА. 

b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији , понуђач попуњава 

читко, јасно и недвосмислено 
Прилог бр. 1 – Општи подаци о јавној набавци – Понуђач не попуњава 

Прилог бр. 2 -  Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач не попуњава 

Прилог бр. 3 – Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси 

тражене податке .Све ставке, (елементе) из образца понуде, понуђач мора да 

попуни,овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени.Уколико образац понуде није исправно попуњен, 

потписан или оверен,понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.Понуду 

може поднети група понуђача у складу са условима из тачке 7 овог упутства. 

Прилог бр. 4 – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова – Понуђач попуњава 

наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о 

испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

Прилог бр. 5 – Образац изјаве о независној понуди – Изјавом о независној понуди понуђач под 

пуном и материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  да је понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима  или заинтересованим 

лицима. 

Прилог бр. 6 – Модел уговора о јавној набавци – Понуђачу се доставља на увид модел уговора  

који ће бити закључен са одабраним понуђачем.ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА 

ПОПУНИ МОДЕЛ,СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ 

СЛАЖЕ СА МОДЕЛОМ УГОВОРА – Понуђач попуњава 
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Прилог бр. 7 – Техничке карактеристике – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике 

уноси тражене податке. Уколико је расположиви простор недовољан за 

уношење свих тражених података, Понуђач може унети на полеђини Прилога 

бр. 7 или на посебном папиру упише преостале податке који се односе на 

техничке карактеристике.  

Прилог бр. 8 – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – Понуђач попуњава 

тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. 

Прилог бр. 9 – Образац трошкова припрема понуде, са упутством како да се попуни – Понуђач 

попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. 

Прилог бр. 10 – Финансијске гаранције – Погледати детаљно објашњење из тачке 22. овог 

упутства 

Прилог бр. 11 –Образац Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о        

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине. 

– Понуђач  попуњава 

3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење 

такве понуде дозвољено  

Понуда са варијантама није дозвољена. 

   

4) Начин измене ,допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона  

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

писменим обавештењем пре истека рока за достављање понуда.Свако обавештење о 

измени,допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној 

коверти, лично или препорученом пошиљком ,на адресу наручиоца на исти начин на који 

треба да буде достављена и сама понуда,са ознаком на коју се јавну набавку односи. 

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда , а по потреби  ће извршити  и контролу 

(увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

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

значаја за примену критеријума за доделу уговора,односно промену која би се понуда која 

је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом,односно прихватљивом. 

Наручилац ће у складу са законом а у сагласност понуђача, извршити исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку  отварања понуда. 

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. 

 

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено  да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије да је предмет јавне набавке 

обликован у више партија. 

 
6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се 

доспела потраживања преносе директно подизвођачу  
Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди 

наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у 

својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 

може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 

закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона 

понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке.  

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове 

подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити 

такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.  

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача.  

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача.  

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да 

приговори ако потраживање није доспело.  

Правила поступања у вези са ставом 9 и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у 

конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету.  

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију 

надлежну за заштиту конкуренције.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

наручиоца. 

 
7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;  
Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 

другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи       

податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  

4) понуђачу који ће издати рачун;  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6) обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Споразумом из члана 81. става 4. Закона, уређују се и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се 

повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.  
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име и за рачун задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за 

обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари 

у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име и за рачун задругара за 

обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 

одговарају задругари.  

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама 

наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора. 

 
8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;  
Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације. 

 
9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;  

 
a. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без Пдв-а.  

b. На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) 

да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страној валути при чему 

ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи 

девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда.  

c. Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страној валути, ако га 

има, наведен је у обрасцу понуде – Прилог бр. 3 конкурсне документације где 

је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.  

d. Образац понуде – Прилог бр. 3 конкурсне документације садржи упутство и 

услове за сачињавање прихватљиве понуде.  

e. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у 

складу са чланом 92 Закона. 

 
10) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен 

на страном језику;  
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа: 

a. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда;  

b. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник није осуђиван 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;  

c. потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код 

овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена 

мера забране обављања делатности;  

d. уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;  
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e. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (за наведену набавку није потребна важећа дозвола) 

f. Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.- Прилог бр. 11  

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и 

то: 

 Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, понуђач 

доставља копију власничког листа, уговора о купопродаји или уговора о закупу 

пословног простора, као доказ да располаже пословним простором за обављање 

делатности,као и сертификат да поседује стандард ИСО 9001/2008-Систем 

менаџмента квалитетом. 

Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда.  

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац ће 

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.  

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. 

 
11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;  
У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације. 

 
12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите 

поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче;  
Наручилац је дужан да:  

a. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди;  

b. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  

c. чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 

понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.  

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у 

складу са чланом 14. Закона. 

 
13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у 

поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона.  
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.  
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Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава 

могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.  

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом 

и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.  

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 

заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се 

обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са 

прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.  

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 

карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе 

производе информационих технологија у општој употреби.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 

после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог 

подизвођача;  
Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која 

ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и 

контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.  

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.  

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 
15) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет 

јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, 

а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене;  
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у предметној јавној набавци 

наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене 

цене. 

 
16) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију 

за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну 

објективну проверу оцењивања понуда;  
 

Уговор о јавној набавци се додељује на основу критеријума „Економски најповољнија 

понуда“. 
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Разрада критеријума :  

Понуђена цена возила       Максимално   70 пондера 

Постпродајно сервисирање и техничка помоћ          Максимално    18 пондера 

Гаранција           Максимално     5 пондера 

Рок испоруке           Максимално     7 пондера 

                                                             УКУПНО  МАКСИМАЛНО 100 пондера 

 Том приликом користи се следећа методологија: 

  

ЛИСТА ПОНДЕРА, НАЧИН И ОБРАЧУН ПОНДЕРИСАЊА 

 

1. КАТЕГОРИЈА - ЦЕНА  

 

У овој категорији корисриће се следећа формула за израчунавање броја пондера: 

     

   најнижа понуђена цена возила X 70 

      понуђена цена возила 

 

Напомена: добијена вредност заокружиће се на прву  већу вредност без децимала. 

 

Начин израчунавања: Најнижа понуђена цена возила делиће се са понуђеном ценом 

возила (конкретне понуде), а тако добијена вредност множиће се са бројем 70. 

2. КАТЕГОРИЈА – ПОСТПРОДАЈНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ 

Степеновање ове категорије би се извршило на следећи начин: 

Бодује се број овлашћених сервиса на територији коју покрива наручилац (10 градских 

општина). 

а) два сервиса ..............................................     6 

б) три сервиса .............................................     8 

ц) четири сервиса .......................................     12 

д) пет сервиса .............................................     18   
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3. КАТЕГОРИЈА - ГАРАНЦИЈЕ 

Степеновање ове категорије би се извршило на следећи начин: 

а) гаранција до 2 године на механичке склопове без обзира 

    на пређену километражу    ....................................... 5 

б) гаранција до 2 године на механичке склопове или 100.000 

     пређених километара   ......................................  3 

в) гарантни рок краћи од две године   .....................................   0 

 

4. КАТЕГОРИЈА – РОК ИСПОРУКЕ 

 

              најкраћи понуђени рок испоруке возила у данима       X  7                           

         понуђени рок испоруке возила у данима 

Напомена: добијена вредност заокружиће се на  прву већу вредност без децимала 

Начин израчунавања: Најкраћи понуђени рок испоруке возила у данима делиће се са 

понуђеним роком испоруке возила у данима (конкретне понуде), а тако добијена 

вредност множиће се са бројем 7. 

17) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом;  

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 

 

18) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје 

понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде попуни 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. .- Прилог 

бр. 11 
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19) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач  
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе 

на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да 

се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.  

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 

повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 
20) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 

навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева 

дужан да уплати таксу одређену Законом;  

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

односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).  

b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и 

пословно удружење.  

c.      Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 

ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  

d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  

e.      Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

f.      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 

подношење понуда, 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.  

g. У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до 

застоја рока за подношење понуда.  

h. После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке.  

i.      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.  

j.     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.  

k. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

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

заштиту права.  

l.      Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају 

преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона или ако Републичка 

комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.  

m. Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 уколико се захтев подноси пре 

отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена 

понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000,00 динара; 0,1% процењене 

вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, 

ако је процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-

742221843-57, шифра плаћања:153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка 
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административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 

Републике Србије.  

 
21) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана 

истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у 

случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о 

јавној набавци  
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона уговор 

ће бити закључен у року од пет дана од дана достављања одлуке о додели уговора. 

22) Подаци о обавезној садржини понуде  
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти  

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из 

конкурсне документације.  

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин који је одређен за подношење понуда. 

23) Средства финансијског обезбеђења  
22.1. Уз понуду, сви понуђачи достављају :  

a) ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде на износ од 10 % од вредности 

понуде без урачунатог ПДВ-а,  

22.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде  

22.2.1. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10 

% од вредности понуде без урачунатог ПДВ-а,.  

22.2.2. Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите НАРУЧИОЦА 

и биће наплаћена: o ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након 

јавног отварања понуда или, у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не 

достави финансијску гаранцију за добро извршење посла.  

22.2.3. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама 

понуда и издата у форми:  

- банкарске гаранције од стране реномиране банке, са роком важности 30 календарских  

дана од дана јавног отварања понуда; или  

- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним  

овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који  

достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа  

код пословне банке,  

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана  

објављивања позива за подношење понуда.  
22.2.4. Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од 

стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива.  

22.2.5. Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће 

након завршеног избора, а најкасније у року од 30 календарских дана од датума истека 

важности понуде.  

22.2.6. Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена 

након што понуђач потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро 

извршење посла.  

22.2.7Понуђач је обавезан да у моменту потписивања уговора достави наручиоцу 

финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% 

вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом, са роком трајања 30 дана дуже од уговореног 

(понуђеног) гарантног рока.Ова финансијска гаранција може бити у форми менице са 

припадајућим меничним овлашћењем или банкарске гаранције, односно других средстава 

обезбеђења. 
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22.2.8. Финансијска гаранција за добро извршење посла  

22.2.9 Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци , у обавези је да у моменту 

потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави финансијску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% уговорене вредности са урачунатим ПДВ-ом и да иста 

има важност трајања 30 дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе, 

издату у форми:  

- банкарске гаранције од стране реномиране банке, или  

- соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим меничним 

овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који 

достављамо у прилогу ове конкурсне документације и фотокопије депонованих потписа 

код пословне банке,  

-картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања 

позива за подношење понуда 

 

ИЗЈАВЕ О ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА којима ће, као 

изабрани  понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. 

Правилника.( прилог бр. 9 )  

- ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА, 

23.5. Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 23.4 овог Упутства то ће 

представљати довољан разлог за поништење Одлуке о додели уговора, у делу који се 

односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде таквог 

понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем 

најповољнијем оцењеном понуђачу или да поново распише позив за подношење 

понуда. 

 
24) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више 

партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет 

јавне набавке обликован у више партија  
24.1 Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

 
25) Рок важења понуде  

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не 

може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења 

понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 

важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим, достављаће се у писаном облику. 

  

26) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити 

закључењу уговора  
Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока  

од десет дана од дана достављања Одлуке о додели уговора. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у 

року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче. 

 

27) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза 

понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  

Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о 

реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације 
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потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај 

надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о 

ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен 

предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама.  

Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако 

је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

28) Трошкови  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова.  

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 
 

29) Преузимање конкурсне документације  
Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне документације. 

 

30) Паковање и достављање понуде  
a)  Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 

проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и 

означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву 

одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.  

На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, 

адресу,телефон, особу за контакт. Печатом оверити место затварања понуде. 

што  омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи 

неблаговременом.  

b)  Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном    

доставом  на адресу:  
 

„Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд“ 11000 Београд, Франша д`Епереа 5 
са назнаком: 

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 18/14 

ДОБРА- Куповина санитетског возила са унутрашњом опремом за хитна лекарске 

интервенције – 2 ком. , 

– НЕ ОТВАРАТИ; 

На полеђини коверте назначити назив понуђача ,адресу,телефон, особу за контакт. Печатом 

оверити место затварања понуде. 

- Лична достава на  горе поменутој адреси: канцеларија број 14 – писарница. 

 

31) Јавно отварање понуда  
НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у 

току истог дана у великој сали управне зграде Градског завода за хитну медицинску помоћ, 

Београд,11000 Београд, Франша д`Епереа 5.  
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Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се Председнику 

комисије непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје 

обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.  

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да 

приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о 

отварању понуде.  

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници 

понуђача који преузимају примерак записника. 

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира 

њихово присуство. 

 

32) Интегритет поступка  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио 

повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да 

достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 
33) Одлука о додели уговора  

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у 

року одређеном у позиву за подношење понуда.  

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, 

осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда, 

односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана 

јавног отварања понуда.  

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из 

извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. тач. 9) и 10) Закона.  

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три 

дана од дана доношења.  

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави на начин да је понуђачи приме у 

најкраћем могућем року.  

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора 

имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем 

поште мора се послати препоручено са повратницом.  

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем 

одбијен.  

Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, 

одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка. 

 

 

 

 

                                                                                     НАРУЧИЛАЦ  

              ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ БЕОГРАД



 
Прилпг бр.3 

 

Број понуде:_____________ 

Датум:___________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача:____________________________________ 

Адреса:___________________________________________ 

Регистарски број:___________________________________ 

Шифра делатности:_________________________________ 

ПИБ број:_________________________________________ 

 

ПРЕДМЕТ: Понуда за куповину санитетског возила са унутрашњом опремом за хитне 

лекарске интервенције – 2 ком. Јавна набавка број 18/14 

1.1. Јединична цена за санитетско возило са унутрашњом опремом за хитне лекарске 

интервенције  

___________________  динара   (без ПДВ-а ) ; 

1.2. Јединична цена  за санитетско возило са унутрашњом опремом за хитне лекарске 

интервенције 

 ___________________  динара  (са ПДВ-ом,); 

1.3. Укупна цена за 2 санитетска возила са унутрашњом опремом за хитне лекарске интервенције  

___________________  динара   (без ПДВ-а ) ; 

1.4. Укупна цена за 2 санитетска возила са унутрашњом опремом за хитне лекарске интервенције 

___________________  динара  (са ПДВ-ом,); 

 Постпродајно сервисирање и техничка помоћ _________ (навести број овлашћених 

сервиса на територији коју покрива наручилац)         

 Гаранција на мотор и механичке склопове _________ (навести период гаранције за мотор 

и механичке склопове или пређену километражу). 

 Рок испоруке возила_________дана (од дана закључења уговора)                                                      

  Испорука FЦЦO магацин у објектима наручиоца. 

 Наведене цене су непроменљиве у року од 60 дана од дана закључења уговора. 

 Услови плаћања: Наручилац се обавезује да ће извршити исплату изабраном Понуђачу по 

испоруци возила у року од 3 (три) дана од момента преноса новчаних средстава са рачуна 

Секретаријата за здравство на рачун Наручиоца. 

  Рок важења понуде:   60 дана од последњег дана рока за достављање понуда. 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИМ 

(обавезно заокружити начин подношења понуде) 

1.Самостално 

2.Са подизвођачем 

________________________________________________ 

(уписати основне податке о подизвођачу) 

3.Као заједничку понуду 

________________________________________________ 

(уписати основне податке о заједничким понуђачима) 
 

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ: 



Прилог бр.4  

У складу са чланом 75. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху  

доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа 

Редни 

број 

ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ Прилог 

број 

Број 

страна 

у 

прилогу 

Назив доказа Број Датум Издат од 

стране 

1 

Услов: Да је понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда.  

     

2 

Услов: Да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од 

кривчних 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;  

Доказ за правно лице:  

-Уверење надлежног Основног и Посебног 

одељења Вишег суда 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.  

 

     

Доказ за законског заступника/е:  

-Извод из казнене евиденције 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 надлежне Полицијске управе.  

Доказ нe може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда.  

3 

Услов: Да понуђачу није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања односно слања 

позива за подношење понуда; Доказ за 

правно лице:Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврдe 

Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности; Доказ за 
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Напомена:  

 У складу са чланом 78. ЗЈН понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру своје понуде достављају 

доказе о испуњености услова из члана 75. став1. тачка 1)до 4) ЗЈН.  

 Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе одговарајући доказ (извод) - 

решење о упису у регистар понуђача.  

 Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама.  

 Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.  

 Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и као таква одбити.                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     
ПОНУЂАЧ: 

предузетника: Потврда прекршајног суда да 

му није изречена мера  

забране обављања делатности или потврдe 

Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности;  

Доказ мора бити издат након 

објављивања позива за подношење 

понуда, односно слања позива за 

подношење понуда. 

 

4 

Услов:Да је понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној 

територији;  

Доказ:Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода.  

Овај доказ достављају сви понуђачи било да 

су правна лица или предузетници.  

Доказ нe може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда.  

     

5 

Услов: Важећа дозвола надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом (није предвиђена). 

     

6 

Понуђач је дужан да попуни  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 гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине. 

Прилог бр.11 

     

7 

Као доказ да понуђач располаже 

довољним техничким капацитетом, 

понуђач доставља копију власничког листа, 

уговора о купопродаји или уговора о закупу 

пословног простора, као доказ да располаже 

пословним простором за обављање 

делатности,као и сертификат да поседује 

стандард ИСО 9001/2008-Систем 

менаџмента квалитетом. 

     



 
Прилог бр.5 

 

 

 

 

 

Модел изјаве о независној понуди 

 

 

 

 
Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда 

сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 

 

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ 
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Прилог бр.6 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ  

ДОБРА – КУПОВИНА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА УНУТРАШЊОМ ОПРЕМОМ ЗА 

ХИТНЕ ЛЕКАРСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – 2 КОМ 

 

У Г О В О Р 

закључују: 

1. НАРУЧИЛАЦ: 
Назив: „Градски завод за хитну медицинску помоћ 

Београд“ 

Седиште: Франше д`Епереа 5,11000 Београд 

ПИБ: 100220284 

Текући рачун код Трезора 840-619661-53 

Матични број: 07030860 

Који заступа ДИРЕКТОР 

ЗАВОДА 

 Др спец интерне медицине Горан Чолаковић  

(у даљем тексту: Купац), с једне стране 

и 

2. ИСПОРУЧИЛАЦ: 
Назив:  

Седиште:  

ПИБ:  

Текући рачун и назив пословне 

банке 

 

Матични број:  

Које заступа директор  

(у даљем тексту: Продавац), с друге стране 

 

 

 

 

 

(Подизвођач) 

 

 

 

(остали из групе понуђача) 



ЧЛАН 1. 
ПРЕДМЕТ 

Предмет овог Уговора је набавка добра – куповину санитетског возила са унутрашњом опремом 

за хитне лекарске интервенције – 2 ком, за потребе Градског завода за хитну медицинску помоћ 

Београд. 

Продавац се обавезује да за потребе Купца испоручи поменута возила у року од __________ , 

датом у прихваћеној понуди продавца бр. _____, од __________,године, која чини саставни део 

овог уговора. 

Уколико Продавац возила из предмета овог Уговора не испоручи у свему према прихваћеној 
понуди, због своје кривице и без претходног обавештавања купцу о постојању објективних 
разлога за непоштовање рока, купац ће реализовати средства финансијског обезбеђења који је 
Продавац доставио на име финансијске гаранције за добро извршење посла. 

     ЧЛАН 2. 
 

Купац задржава право да не прихвати испоруку уколико продавац робу из предмета овог 
Уговора испоручи: 

- са карактеристикама које нису задате у конкурсној документацији, 
- робу другог произвођача, 
- различити тип производа од онога којег је назначио у својој понуди. 

У случају да купац, не прихвати испоруку робе из предмета овог Уговора, по било ком основу из 
става 1. алинеје 1-3, овог члана, купац ће реализовати средства финансијског обезбеђења коју је 
Продавац доставио на име финансијске гаранције за добро извршење посла. 

 

                                                                          ЧЛАН 3. 

                                                                            ЦЕНА  

 

Купац се обавезује да за добра утврђена у члану 1. овог Уговора, извршити уплату, према  

усвојеној понуди бр._______ од________године: 

_______________________________________________________(са ПДВ-ом) 

_______________________________________________________ (без ПДВ-а) 

(__________________________________________________________________) словима 

Уговорена цена је фиксна и не подлеже променама. 
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ЧЛАН 4. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 
 

Куповна цена из члана 3. овог Уговора плаћа се на следећи начин: 

- Купац обавезује да ће извршити исплату изабраном Продавцу по испоруци возила у року од 
3 (три) дана од момента преноса новчаних средстава са рачуна Секретаријата за здравство 
на рачун Купца  ______________________________________ _______________ динара   

- Купац ће извршити плаћање према профактури бр. _____  , која је достављена уз прихваћену 
понуду, на рачун број   _________________ код _________________ банке. 

- Продавац је обавезан да у моменту потписивања уговора достави наручиоцу финансијску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 5% вредности уговора са 

обрачунатим ПДВ-ом, са роком трајања 30 дана дуже од уговореног ( понуђеног) 

гарантног рока. Ова гаранција може бити у форми менице са припадајућим меничним 

овлашћењем или банакарске гаранције, односно других средстава обезбеђења. 

       Финансијска гаранција  за добро извршење посла. 

Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци, у обавези је да у моменту 

потписивања уговора о јавној набавци достави финансијску гаранцију за добро 

извршење посла у износу од 10% од уговорене вредности понуде са урачунатим ПДВ-ом 

и да иста има важност трајања 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење уговорене обавезе, издате у року у форми: 

-  банкарску гаранције од стране реномиране банке, или 

- соло менице са клаузулом ,,без протеста“, које морају бити регистроване у Регистру НБС, 

са припадајућим меничним овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму 

понуђача према моделу који достављамо у прилогу ове конкурсне документације и 

фотокопије депонованих потписа код пословне банке,  

- картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана 

објављивљања позива за подношење појава. 

 

ЧЛАН  5. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ  
 

Продавац се обавезује да укупну уговорену количину из члана 1. овог Уговора испоручи купцу у 
року од ____________ дана од дана закључења Уговора, а све у складу са прихваћеном понудом 
Продавца. 

Место испоруке робе из члана 1. овог Уговора је ФЦЦО магацин Градског завода за хитну 
медицинску помоћ Београд, улица Франше д'Епереа бр. 5. 

Ако Продавац касни са испоруком робе више од 3 дана обавезан је да Купцу плати уговорну 
казну у висини од 0.5% од укупне вредности понуде за сваки дан закашњења, а уколико укупна 
казна пређе износ од 10% од укупне вредности понуђене робе уговор се сматра раскинутим, и 
наручилац стиче право на наплату финансијску гаранцију за добро извршење посла. 
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ЧЛАН 6. 

ГРАРАНЦИЈА  
 
 

Продавац даје купцу гаранцију за предмет уговора у трајању од ___________________, Гарантни 
рок почиње да тече од испоруке возила која су предмет овог уговора. За скривене мане купац 
задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију. 

 

 

ЧЛАН 7. 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  

Квалитативни и квантитативни преглед возила која су предмет овог уговора извршиће се 

приликом испоруке у магацин купца уз пријем пратећих докумената. 

Квалитативни и квантитативни преглед возила извршиће мешовита Комисија састављена од 2 

представника купца и 1 представника продавца, одмах по испоруци у магацину купца о чему ће 

сачинити записник. 

Продавац се обавезује да након закључења уговора, достави продавцу у року од 5 дана у 
писменој форми име и презиме свог представника, члана комисије за квалитативни и 
квантитативни пријем. 

 

ЧЛАН 8. 

 

Свако од уговорних страна има право на раскид овог Уговора у случају неиспуњења уговорних 

обавеза друге уговорне стране. 

 

Ч ЛАН 9. 

 

Уговорне стране ће све евентуалне спорове који настану из овог Уговора решавати првенствено 

мирним путем, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

ЧЛАН 10. 

 

За све што овим Уговором није предвиђено примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима. 
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ЧЛАН 11. 

 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава Купац, а 2 

(два) Продавац. 

 

ЧЛАН 12. 

 

Уговор ће се примењивати од дана потписивања обе уговорне стране. 

Саставни део Уговора су и његови прилози, како следи  

Прилог бр. 1 – Понуда бр. ............ од ............20...... год.  

Прилог бр. 2 – Финансијска гаранција Продавца. 

 

 

 

КУПАЦ       ПРОДАВАЦ 

 

____________________           ________________ 

 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи 

за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 

испуњења обавеза у поступку јавне набавке .



 

      

Број понуде:______________                                                                                                                  Прилог 7                                                                                                                                                                                                                         

Датум:___________________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача:____________________________________ 

Адреса и седиште:___________________________________________ 

Особа за контакт:___________________________________ 

ПИБ број:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА УНУТРАШЊОМ 

ОПРЕМОМ ЗА ХИТНЕ ЛЕКАРСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – 2 КОМ 
ВРСТА, КОЛИЧИНА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ ПРЕМА ЗАХТЕВУ 

НАРУЧИОЦA 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА САНИТЕТСКПГ ВПЗИЛАСА УНУТРАШОПМ ППРЕМПМ ЗА ХИТНЕ 

ЛЕКАРСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ– 2 кпм. 

 (ТИП A 1 усклађенп са Еврппским стандардпм EN 1789:2007) 

 МПТПР – минимум ЕУРП 5 

брпј цилиндара, минимум 4 

радна запремина, минимум 2.000 цм3 

Снага мптпра, минимум 95 кw 

врста ппгпнскпг гприва: еурп-дизел 

 ТРАНСМИСИЈА 

предои ппгпн 

мануелни меоач, минимум 6 брзина 

 СИСТЕМ ПСЛАОАОА 

o Boзилп пре прераде у санитетскп впзилп мпра да буде категприја N1, штп се дпказује 
царинскпм  декларацијпм. 

o Впзилп за хитну медицинску ппмпћ мпра да ппседује путничкп пгибљеое, максимална 
дпзвпљена тежина впзила 3300 кг 

o систем пслаоаоа на задопј пспвини је суспензија /ампртизери и ппруге/ 

 УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ 

 сервп управљач 

 СИСТЕМ  КПЧЕОА 

 напред дискпви сампвентилирајући 

 ппзади дискпви 

 систем прптив блпкираоа тпчкпва - АBS 

 ППТРПШОА ГПРИВА 

 за градске услпве пптрпшоа гприва максимум 10 л/км 
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 ЕЛЕКТРПНАПАЈАОЕ – У складу са EN 1789 

o кпнструкција акумулатпра и свих оегпвих прикључака мпра бити таква да се избегне 
мпгућнпст случајнпг краткпг сппја 

o електрични систем мпра бити у стаоу да задржи резерву снаге за ппнпвнп ппкретаое 
мптпрнпг впзила 

o капацитет акумулатпра, минимум 80 Ah (12 V) 

o снага алтернатпра (генератпра) минимум 960 W 

o сппљни кпнектпр сппспбан за пуоеое акумулатпра и других апаратакпји не сме да 
излази из впзила више пд 20мм или да буде затвпрен ппклппцем у нивпу впзила  

o сппљни кпнектпр мпра бити за 220 V / 240 V "мушки" и мпра бити ппстављен на предоу 
страну впзила са впзачеве стране 

o бплеснички прпстпр мпра бити ппремљен са минимум 4 утичнице на 12 V  и минимум  
једнпм  за 220 V  

o сва струјна кпла у бплесничкпм прпстпру треба да имају пдвпјене псигураче лакп 
дпступне 

o мпрају ппстпјати најмаое два струјна кпла такп да прекид једнпг не прекида сва светла 
или прикључене медицинске уређаје 

o електрични впдпви мпрају издржати веће пптерећеое негп штп је укупнп пптерећеое 
псигурача и аутпматскпг прекидача и максималнп пптерећеое свих укључених 
инсталираних апарата 

o електрични впдпви не смеју бити лпцирани или прелазити крпз деп назначен за 
инсталације за медицински гас-плин 

o где ппстпје системи различите вплтаже излази мпрају бити специфични за пдређену вплтажу 

o електрични генератпр мпра бити сппспбан за дпстављаое кпнстантнпг снабдеваоа пд 
40% пд снаге генератпра 

o електрични систем у санитетским впзилима мпра садржати најмаое 4 ппдсистема: 

o пснпвни систем у впзилима без ппреме 

o систем за снабдеваое за ппсебнп мпнтиране уређаје 

o систем за снабдеваое за бплеснички прпстпр 

o cистем за снабдеваое за кпмуникаципни систем 

o пснпвни систем впзила не сме кпристити ниједан други систем  
o све електрп инсталације мпрају најмаое да издрже пптерећеое свих инсталираних електрп 

уређаја 

 ЕМИСИЈА ИЗДУВНИХ ГАСПВА 

o стрпгп ппштпваое нпрми еврппских стандарда п емисији издувних гаспва ЕУРО 5 

 АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗБЕДНПСТ - У складу са EN 1789 

o аир-баг впзач и сувпзач 

o на нпсилима за пацијента пдгпварајући ппјасеви 

o пдгпварајући систем блпкираоа нпсила у свпм лежишту 
o кардиплпшка стплица прпписанп ппстављена и учвршћена на прегради  у бплесничкпм прпстпру 

 ДИМЕНЗИЈЕ КАРПСЕРИЈЕ 

 међупспвинскп растпјаое: минимум 3000 мм 

 дужина впзила: минимум 4.900 мм 

 висина впзила: максимум 2600 мм, укључујући и екстерни систем за светлпснп-звучну 
сигнализацију, вентилацију и клима уређај 

 ширина впзила: максимум 2050 мм без ретрпвизпра 

 СЕДИШТА У ВПЗАЧКПМ И БПЛЕСНИЧКПМ ПРПСТПРУ - У складу са EN 1789 
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 у впзачкпм прпстпру 1+2 седишта (впзач + дуплп сувпзачевп седиште) 

 у бплесничкпм прпстпру минимум три седишта 

 ЕНТЕРИЈЕР У ВПЗАЧКПМ И БПЛЕСНИЧКПМ ПРПСТПРУ - У складу са EN 1789 

o седишта впзача и сувпзача израђена кпмбинацијпм мебла и скаја 

o седиште техничара кап и за пратипца и душек нпсила израђен пд материјала кпји се лакп 
чисти и пдржава 

o ппдешаваое седишта впзача  пп висини, пп дужини и пп нагибу 

o ергпнпмски прпстпр впзача не сме бити смаоен и меоан у пднпсу на пригиналну 
спецификацију прпизвпђача 

o кабина мпра бити ппремљена са следећим: 

- систем за пдмрзаваое стакала 

- сппљашоим системпм за праое стакала 

- два заштитника за сунце 

- ручица за претеће ситуације у близини дпоег угла ветрпбрана или изнад улазних врата 

o капацитет пптерећеоа минимум 5 седишта без седишта впзача 

o преграда између впзачевпг и бплесничкпг прпстпра 

o на прегради се мпра налазити минималнп један прпзпр кпји мпже да се птвара клизнп 

o преграда мпра бити пд материјала пдређене јачине, кпји мпже да се пере и дезинфикује 

o прпстпри изван прпзпра пд нивпа нпсила па нагпре (укључујући прмариће и впзачку 
преграду) мпрају бити пд материјала кпји су птппрни на удар 

 ВРАТА И ПРПЗПРИ НА САНИТЕТСКПМ ВПЗИЛУ - У складу са EN 1789 

o брпј врата 4 

o задоа врата мпрају бити двпкрилна са прпзприма 

o бпчна врата мпрају бити са десне стране впзила, да се птварају клизнп и да имају прпзпр 
кпји се птвара клизнп 

o прпзпри на бплесничкпм прпстпру треба да су затамоени 2/3 сa jeднпсмepнп cвeтлo 
прппуcнoм фoлиjoм. 

o сви птвпри мпрају бити дпбрп заптивени ради спречаваоа уласка впде 
o врата бплесничкпг прпстпра мпрају бити пбезбеђена сигурнпсним системпм кпји ће пмпгућити: 

o да се закључавају и пткључавају са унутрашое стране без упптребе кључа 

o да се закључавају и пткључавају сппља без упптребе кључа  
o (даљинска кпманда ) 

o да се пткључавају сппља кључем када су врата закључана са унутрашое стране 

o пбавезнп пвај систем мпра бити ппвезан са централнпм бравпм 

o минимални угап птвараоа задоих врата 180п 
o максимална висина ппда впзила у пднпсу на ппдлпгу на кпјпј је впзилп не сме прећи 650 mm 

 БПЛЕСНИЧКИ ПРПСТПР - У складу са EN 1789 

o плафпн, унутрашое стране зидпва и врата мпрају бити запбљених ивица 

o акп ппд не дпзвпљава да течнпст истекне мпрају се пбезбедити један или два дрена за 
пдвпд течнпсти 

o на левпј бпчнпј страни прпстпр изнад нпсила у пптпунпсти ппкривен затвпреним 
преградама (прманима) са клизећим вратима пд прпвиднпг плексигласа  

o птвпрене пплице мпрају бити са запбљеним ивицама 

o Преграде (прмани) мпрају бити псигурани пд сампптвараоа 
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o Преграде(прмани) за лекпве и материјал  мпрају бити затвпрене и лакп дпступне 

o впзила мпрају бити ппремљена рукпдржачима: ппстављеним изнад нпсила уздужнпм 
пспвинпм впзила и улазним вратима (фиксираое за шасију впзила а не пплату) 

o држач кардиплпшке стплице фиксиран на преграднпм зиду бплесничкпг прпстпра 

o ппдна ппдлпга, плафпн и зидпви бплесничкпг прпстпра впзила мпрају бити ппстпјани и 
ппгпдни за чишћеое и дезинфекцију 

o између карпсерије и унутрашое пплате плафпна и зидпва бплесничкпг прпстпра мпра 
ппстпјати термичка изплација 

o резервни тпчак и алат не смеју бити смештени у бплесничкпм прпстпру 

 ДИМЕНЗИЈЕ БПЛЕСНИЧКПГ ПРПСТПРА - У складу са EN 1789 

o запремина бплесничкпг прпстпра: минимум 8 м3 

o ширина мерена пд десне дп леве стране впзила при чему је изпстављена крпвна кривина 
минимум 1400 mm 

o дужина мерена пд задое стране дп преграднпг зида у висини нпсила минимум 2600 mm 

o висина мерена пд ппда дп плафпна минимум 1600mm 

o висина гпрое ппвршине нпсила пд ппда впзила, минимум 500 mm 

o мпра ппстпјати минималнп 550 mm прпстпра између преграде и предоег дела нпсила, 
меренп на средопј линији и на висини нпсила у максималнп предопј ппзицији нпсила 

 ППМПЋНА СЕДИШТА У БПЛЕСНИЧКПМ ПРПСТПРУ - У складу са EN 1789 

o димензије седишта пацијента 

o ширина минимум 450 mm 

o дужина минимум 400 mm 

o висина наслпна седишта минимум 450 mm  

o дебљина тапацирунга минимум 50 mm 
o минимум 3 ппмпћна седишта, пд кпјих једнп мпра бити ппстављенп наспрам нпсила између 

нпсила и преграде између впзачевпг и бплесничкпг прпстпра (склапајуће седиште без рукпхвата) 

на деснпј бпчнпј страни два седишта ,пд кпјих је једнп  у правцу кретаоа впзила 

 ВЕНТИЛАЦИПНИ СИСТЕМ - У складу са EN 1789 

o вентилаципни систем мпра да пбезбеди дпвпљан брпј прпмена ваздуха на час, кад је 
впзилп неппкретнп 

o ваздух из сппљашое средине прплази крпз микрп филтер 

 СИСТЕМ ЗА ГРЕЈАОЕ-ХЛАЂЕОЕ- У складу са EN 1789 
поред грејања/проветравања возачког простора, треба да постоји систем грејања у 

болесничком простору – додатни независни ваздушни грејач који користи као погонско 

гориво, гориво из резервоара возила и напон из акумулатора возила.Грејач може радити како у 

покрету тако и када мотор возила не ради. Грејач има  команду за укључење у болесничком 

простору са  термостатском контролом.  

o  

o грејаое бплесничкпг прпстпра мпра да има кпманде у бплесничкпм прпстпру и  не сме да 
пдступа пд фабрички прпписаних димензија.  

o инсталације мпрају спречити улазак издувних гаспва у бплеснички прпстпр 

o Ппред клима уређаја кпји  хлади впзачки прпстпр, треба да ппстпји систем хлађеоа 
бплесничкпг дела. Систем је се састпји пд дпдатнпг испаривача кпји је прикључен на 
климу впзила. У бплесничкпм прпстпру температура и прптпк хладнпг ваздуха се задају 
кпмандама из бплесничкпг прпстпра.  

o Елементи клима уређаја не смеју да пдступају пд фабрички прпписаних димензија. 

 УНУТРАШОЕ ПСВЕТЉЕОЕ У БПЛЕСНИЧКПЈ КАБИНИ- У складу са EN 1789 
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o псветљеое бплесничкпг прпстпра мпра да задпвпљи непметани рад лекарске екипе и 
мпра да буде расппређенп такп да равнпмернп псветли цеп бплеснички прпстпр 

o у зпни пацијента у бплесничкпм прпстпру мпра да ппстпји дпдатнп псветљеое кпје мпже 
да се усмери на зпну пацијента 

 УНУТРАШОИ НИВП БУКЕ 

o не сме да прелази прпизвпђачке прпписане вреднпсти за тп впзилп 

 ДРЖАЧИ ЗА ИНФУЗИПНЕ РАСТВПРЕ - У складу са EN 1789 

o систем мпра бити минималнпг капацитета какп би мпгап да држи две инфузипне бпце дп 
5 kg, независнп једну пд друге (сваки кпмад медицинскп-техничке ппреме мпра да има 
свпје лежиште и фиксатпр траке) 

o држач мпра бити такп ппстављен да кпристи максималнп распплпживу висину изнад 
кпнструкције 

 СИСТЕМ ЗА ПДРЖАВАОЕ И ФИКСИРАОЕ ППРЕМЕ У БПЛЕСНИЧКПМ ПРПСТПРУ- У складу 
са EN 1789 

o сви уређаји и ппрема мпрају фиксирани за шасију впзила 

 СИСТЕМ ПСВЕТЉЕОА У КАБИНИ ВПЗАЧА- У складу са EN 1789 

o инструмент табла, прпписнп псветљена, са пптенципметрпм за ппдешаваое јачине 
псветљеоа инструмент табле 

o мпра да ппстпји светлп у  впзачкпј кабини 

o прекидач за ппдешаваое угла псветљеоа предое светлпсне групе у зависнпсти пд 
пптерећеоа впзила 

o звучни сигнални уређај за случај да светлпсна група није угашена 

 СВЕТЛПСНА И ЗВУЧНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВПЗИЛА- У складу са EN 1789 

o светла за маглу, минимум 2 кпм. 

o светла за маглу ппзади, минимум 1 кпм. 
o светлпсна сигнализација на крпву впзила пбавезнп се састпје пд предое и задое светлпсне групе 

o светлпсна сигнализација на крпву впзила су група светала кпји се налазе ппд једним 
пклпппм и прпстиру се читавпм ширинпм впзила 

o аларм сирена електрична са минимум  2 мелпдије, са спикерфпнпм и кпмандама  у 
впзачкпј кабини 

o плава светла на бранику мин. 2 кпм (наизменична) 

 ПГЛЕДАЛА – РЕТРПВИЗПРИ 

o минимум 2 пгледала (ретрпвизпра) сппљна уз ппстпјаое пгледала за мртви угап 

 ПРИКЉУЧАК ЗА ВУЧУ 

o предои и задои прикључак за вучу 

 БПЈА И ПЗНАКЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ППМПЋИ- У складу са EN 1789 

o карпсерија впзила мпра бити бела 

o међунарпдни знак ургентне медицине минимум виcине 450 mm  на задоим делпвима 
бпчних страна и на стаклима пба крила задоих врата – рефлектујуће бпје 

o црвена трака минимум ширине 180 mm пп целпм пбиму впзила и пбпда крпва - 
рефлектујуће бпје. 

o натпис на предопј страни впзила са минималнпм величинпм слпва пд 150 мм читљив 
прекп ретрпвизпра и у рефлектујућпј фплији 

o назив крајоег кприсника на впзачким и сувпзачким вратима 

 КПМУНИКАЦИЈЕ 

o Припрема за уграднју  радип станице  

 ФИКСНИ СЕТ ЗА КИСЕПНИК - У складу са EN 1789 
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o бпкс за пдлагаое две кисепничке бпце пд 10 л са фиксатприма 

o једна бпца за кисепник капацитета 10 литара 

o редуцир притиска 250/5 бара, са манпметрпм 

o развпд кисепника дп прикључка 

o минимум два прикључка ( кисепничке утичнице ) 

o прптпкпмер пд 0-15 l/min, са пвлаживачем, маскпм и цревпм за кисепник 

 РАСКЛППИВА НПСИЛА СА ТПЧКПВИМА- У складу са EN 1789 и EN 1865 
o нпсилп се састпји пд пдвпјивпг лакпг Ал нпсила кпје се фиксира на кплица са склппивим нпгама. 

o нпсилп треба да ппседује телескппске ручице за нпшеое. 

o нпсила и кплица ппседују пп 4 тпчка 

o ппдешаваое узглавља нпсила пд  0 – 870 

o дужина минимум 1900 mm, 

o ширина минимум 480 mm, 

o висина нпсила на кплицима са расклппљеним нпгарима минимум  800 мм 

o нпсила се фиксирају на кплица 

o впзилп ппседује систем за фиксираое кпмплетнпг нпсила у впзилу 

o максимална тежина нпсила без кплица 30 кг 

o израђена пд анпдизпванпг алуминијума 

o нпсивпст 150 kg или више 

o нпсила ппседују ппјасеве за фиксацију пацијената ( рамени ппјасеви плус два ппјаса) 

o душек нпсила пресвучен материјалпм кпји се лакп пере и дезинфикује 

 КАРДИПЛПШКА СТПЛИЦА- У складу са EN 1789 и EN 1865 

o димензије: 

o висина са наслпнпм минимум 900 мм 

o ширина минимум 500 мм 

o дубина седишта минимум 450 мм 

o висина сампг наслпна минимум 450 мм 

o дужина ручки на наслпну стплице мин 250 мм 

o висина ручки на наслпну стплице пд ппдлпге 750 мм 

o дужина дпоих ручки (максималнп извучене) 900 мм 

o тежина максимум 10 kg 

o нпсивпст 150 kg или више 

o израђена пд алуминијума 

o кајишеви за фиксираое пацијента за стплицу   

o материјал за пресвлачеое мпра лакп да се пере и дезинфикује. 

o кардиплпшка стплица треба да ппседује 4 склппиве - телескппске ручке за нпшеое. 

 кардиплпшка стплица треба да ппседује минимум два тпчка 

 кардиплпшка стплица треба да буде фиксирана на прегради у бплесничкпм прпстпру 

 СТАНДАРДНА ППРЕМА 

трпугап / светла за уппзпреое 

апарат за гашеое ппжара са нпсачем С2 

Дизалица 

кључ за тпчак 
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резервни тпчак нпрмалних димензија (мпра бити ван унутрашопсти впзила) 

кутија прве ппмпћи 

резервне сијалице 

уже или сајла за вучу 

светлппдбпјни прслук 

 СЕРВИС И ПДРЖАВАОЕ 

o ппнуђач је дужан да дпстави дпказ п пвлашћеоу сервиса пд стране прпизвпђача впзила и 
уграђене ппреме за вршеое сервисних услуга на теритприји Републике Србије  

o ппнуђач је дужан да за впзилп, сву ппнуђену ппрему, уређаје и медицинске апарате 
дпстави техничке карактеристике и каталпге. 

o УСКЛАЂЕНПСТ СА EN 1789  

o Приликпм исппруке дпбављач  је у пбавези да дпстави увереое п усклађенпсти впзила са 
стандардпм EN 1789. Увереое издаје сертификаципнп телп кпје је акредитпванп за 
испитиваое и кпнтрплисаое впзила према стандарду EN 1789 

o ГАРАНЦИЈА НА УГРАЂЕНПЈ ППРЕМИ 

o Минимум 24 месеца 
 
 
 

  

 

 

 
ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА УНУТРАШЊОМ ОПРЕМОМ ЗА ХИТНЕ ЛЕКАРСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – 2 КОМ 
 
 

                                                                                                                                                                                                              Прилог 8 

Назив понуђача:___________________________________                                                                                                                                                                                                              

Адреса и седиште:_________________________________ 

ПИБ број:________________________________________ 

Особа за контакт:__________________________________ 

Број понуде:______________________________________ 

Датум:___________________________________________ 

                                        (попуњава понуђач) 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене морају бити 

исказане структуре цене за сваку партију посебно. 

 

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ: 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству: 

 у колони 2. - укупна вредност (без ПДВ-а); 

 у колони 3. - укупна вредност (са ПДВ-ом); 

 у колони 4. - трошкови увоза - уколико је понуђач увозник потребно је навести трошкове царине; (податак 

се исказује процентуално); 

 у колони 5. - трошкови транспорта и осигурања (податак се исказује процентуално); 

 у колони 6. - остали трошкови (податак се исказује процентуално 

1 2 3 4 5 6 

 Назив 
Укупна вреднпст  

(без ПДВ-а) 

Укупна вреднпст  

(са ПДВ-пм) 

Трпшкпви 

увпза 

Трпшкпви 

трансппрта и 

псигураоа 

 

Пстали 

трпшкпви 

Санитетскп 

впзилп са 

унутрашопм 

ппремпм за 

хитне лекарске 

интервенције – 2 

кпм 

     



Прилог бр.9 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Предмет: 
 

Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ-

ом  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Објашњење: У табелу је потребно унети све трошкове које сте имали приликом припремања понуде у складу са 

Чланом 88. Закона о јавним набавкама. 
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Прилог бр. 10 

 

Предмет : ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  

 
На основу Закона о јавним набавкама ( »Службени гласник Републике Србије«, бр. 142 од 

29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда примљеном од стране „Градског 

завода за хитну медицинску помоћ“ Београд, за набавку  

 

ДПБРА – Куппвина санитетскпг впзила са унутрашопм ппремпм за хитне лекарске 
интервенције – 2 кпм 

  

 

Изјављујемо да ћемо приликом потписивања уговора доставити НАРУЧИОЦУ :  

 

2. Финансијску гаранцију за добро извршење посла без урачунатог ПДВ-а, која је издата у форми:  

 

а) Банкарске гаранције или  

 

б) Регистроване менице са меничним овлашћењем, или  

 

ц) _________________________________________________________________  

 

(Заокружити једну од наведених финансијских гаранција, или под ц навести неку другу, у складу са 

Законом о јавним набавкама) 

 

 

У , ......................... 2014.године 

 

 

 

                                                                                                                              П О Н У Ђ А Ч  

 

 

............................................. 
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ЛПГП ППНУЂАЧА 

На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 

57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо : 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде  

 

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:  

 

/ / / / / / / / / ; ,  
(словна )( н у м е р и ч к а )  

 

у складу са условима за учешће у јавној набавци:  

 
 

ДПБРА – Куппвина санитетскпг впзила са унутрашопм ппремпм за хитне лекарске 
интервенције – 2 кпм. 

 

Овлашћујемо „Градски завод за хитну медицинску помоћ“ Београд као НАРУЧИОЦА у поступку јавне 

набавке да ову меницу може искористити до износа од _______________________ РСД ,  

словима: (_______________________________________________________________________)  

 

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна :  

 

 

Текући рачун бр.                                                                                       Код : 
 

___________________________                                                 ______________________________ 

 

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена „Градском заводу за хитну медицинску 

помоћ“ Београд на текући рачун бр.840-619661-53. 

Услови меничне обавезе:  

1. Ако ПОНУЂАЧ повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у 

формулару понуде ( Прилог бр.3 конкурсне документације)  

2. Ако ПОНУЂАЧ , пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења : (а) 

не потпише или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави 

финансијску гаранцију наведену у понуди, према Члану 30. Закона о јавним набавкама.  

 

Место и датум :                                                                                                    Потпис овлашћеног лица  

и овера понуђача  
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ЛПГП БАНКЕ 

 
 
 

 
Предмет: Гаранција 
С обзиром на то да је _______________________________________ (у даљем тексту Понуђач)  

                                                                    ( н а з и в ПОНУЂАЧА)  

доставио дана______________________ своју понуду за испоруку            

__________________________________________________________________  

                                              ( назив ДОБРА )  

_____________________________________________________( у даљем тексту ПОНУДА ),  

                                                  ( назив добра )  

овим путем обавештавамо све заинтересоване да се обавезујемо да ћемо МИ  

______________________________________________ из ______________________________  

                                      ( назив банке)                                                        ( седиште банке )  

са регистрованом канцеларијом у _________________________________(у даљем тексту Банка),                                                              

(адреса банке)  

Или наши правни следбеници извршити плаћање износа од_______________________________РСД,  

Словима : _____________________________________________________________________  

у корист „ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ“ БЕОГРАД, на текући рачун 

бр..840-619661-53.  

Оверено главним печатом банке на дан____________ 
УСЛОВИ ове обавезе су:  

1. Ако понуђач повуче своју ПОНУДУ током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у формулару 

за ПОНУДУ; или  

2. Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде у току периода њеног важења: (а) не потпише 

или одбије да потпише формулар уговора или (б) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију 

наведену у понуди, према. Закона о јавним набавкама  

МИ преузимамо на себе обавезу да платимо Наручиоцу суму до горе наведеног износа по пријему првог писменог 

захтева, при чему Наручилац не мора да докаже свој захтев, под условом да је у истом навео да је износ чије се 

плаћање захтева доспео с обзиром на наступање једног или више услова, као и да је назначио услов или услове који 

су наступили.  

Ова гаранција важи 365 дана од дана потписивања уговора. 

 
 

 

 

Потпис Банке_____________________________ 
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ИЗЈАВА  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОЈОМ 

ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

 

 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао и поштујем обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити радне средине, као 

и да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

  Датум: ____________                            Понуђач/подизвођач: 

                                                                                                                                    ________________________ 

              М. П. 

                                                                                                              

 

 

Напомена:  Образац се попуњава и печатом и потписом оверава и за сваког учесника у понуди (сви  

         понуђачи, сви подизвођачи као и сви учесници у заједничкој понуди). 

         У случају већег броја Образац треба фотокопирати. 

 

 


