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На основу чл. 32 и чл. 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(''Сл.гласник РС'' бр. 29/2013. и 104/2013), Одлуке о покретању отвореног поступка број 18123 од 

20.11.2015. године јавне набавке број ЈН 13/15. Решења о образовању комисије број 18123/1 од 

20.11.2015. године за јавну набавку број ЈН 13/15 припремљена је:  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                       за јавну набавку добара –  Набавка заштитне одеће – зимских униформи  

                                       

ЈН бр.13/15 

Конкурсна документација садржи: 

Прилог Назив  Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци - Прилог број 1 3 

2 Подаци о предмету јавне набавке - Прилог број 2 7 

3 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

и место испоруке добара - Прилог број 3 

8 

4 

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

јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова, услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 

80.ЗЈН и услови које мора да испуни сваки од подизвођача из групе 

понуђача у складу са чл.81. ЗЈН - Прилог број 4 

14 

5 Упутство понуђачима како да сачине понуду - Прилог број 5 17 

6 Образац понуде - Прилог број 6 30 

7 Образац структуре понуђене цене - Прилог број 7 37 

8 Модел уговора - Прилог број 8 38 

9 Образац трошкова припреме понуде - Прилог број 9 42 

10 Образац изјаве о независној понуди - Прилог број 10 43 

11 

Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде - Прилог број 11 

44 

12 
Образац изјава да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 

- Прилог број 12 
45 

13 
Образац изјава да је понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и 

друге јавне дажбине - Прилог број 13 
46 

14 Менично овлашћење - Прилог број 14 47 
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        Прилог број 1. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: Градски Завод за хитну медицинску помоћ Београд 

Адреса: Бул. Франше д`Епереа 5 

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Горан Чолаковић, директор 

Интернет страница наручиоца: www.hitnapomo94.rs 

Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке добара 

Број јавне набавке: ЈН 13/15 

Предмет јавне набавке:  заштитна одећа-зимске униформе 

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци 

Лице за контакт: Данијела Лекић 

Електронска адреса: danijela.lekic@beograd194.rs 

Телефон: + 381 11 3615 663 

1) Процењена вредност јавне набавке 

 Процењена вредност јавне набавке је : 8.333.333,33 динара без ПДВ-а. 

2) Преузимање конкурсне документације 

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама 

омогућити преузимање конкурсне документације. 

Позив за подношење понуде објављен је 04.12.2015. године на Порталу јавних набавки, 

Службеном гласнику Републике Србије и интернет страници наручиоца. 

 3) Комуникација у поступку јавне набавке 

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, 

електронске поште или факса, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних 

набавки. 

Уколико се комуникација врши путем поште, електронске поште или факса, радно време 

наручиоца је од понедељка до петка од 07 до 15 сати. 

4) Паковање и достављање понуде 

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није затворена 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, адресу и контакт телефон  

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

неблаговременом. 
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Понуде се достављају у затвореној коверти, препорученом пошиљком или личном 

доставом на адресу: Градски Завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше 

д`Епереа 5, Београд, поштом или преко писарнице. 

Писарница ради сваки радни дан од 08 до 14 часова ( канцеларија број 14.). 

На предњој страни коверте обавезно написати: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 

13/15 – ''НЕ ОТВАРАТИ'' 

 

Подношење понуда је до:  04.01.2016.  године до 10,00 сати. 

 

5) Јавно отварање понуда 

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у 

току истог дана  04.01.2016. године, у 10:15 сати у просторијама Градског завода за 

хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5, 11000 Београд. 

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу 

пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица. 

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује 

поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у 

поступку отварања понуда. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Активно учествовање подразумева давање примедби на поступак отварања 

понуда, могућност увида у понуде и то само у оне податке из понуде који се уносе у 

записник о отварању понуда, потписивање и преузимање записника по завршеном 

отварању понуда. 

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуда. 

6) Рок важења понуда 

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

истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити 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. 

7) Врста другог релавантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза 

понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

 

- поступао супротно забрани из члана 23. и члана 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. 
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Наручилац може 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 пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

 

 

Докази могу бити: 

 

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

- Исправа о наплаћеној уговорној казни; 

- Рекламација 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 који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама и то писана изјава понуђача о немогућности испуњења преузетих уговорних 

обавеза, записник  наручиоца о рекламацији за испоручена добра понуђача и непоштовање 

других уговорних обавеза. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну 

одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор 

који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

8) 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 овог члана 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 40 дана од дана 

 отварања понуда.  

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона  

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

закључењу уговора 



страна  6 од 45 
 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

  Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 

може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 

заштиту права.           

  Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно утврдити 

првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену 

понуда и донети одлуку о додели уговора. 
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                                                                                                                    Прилог број 2. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.  Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈН 13/15 је добра : Набавка заштитне одеће – зимских униформи 

Ознака из општег речника:18110000 - Радна одећа 
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                                                                                                                                                     Прилог број 3. 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТУ, КОЛИЧИНИ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА Врста 

добра: заштитна одећа-зимске униформе 

Техничке карактеристике (спецификације, количина, описи и квалитет)  

               

Р.Б. 
АРТИКАЛ ЈМ КОЛ 

1 
заштитна одећа - зимске униформе   ( ЈАКНЕ + ПАНТАЛОНЕ = 

КОМПЛЕТ ) 
kom 800 

Унформа се набавља за укупно 800 радника, од тога мушких 543, а за жене 347. 

Коначна спецификација ће бити урађена након избора понуђача. Захтеви наручиоца, након избора 

понуђача су да изабрани Понуђач сашије све величине зимске униформе, а наручилац ће после 

пробе униформи направити спецификацију величина. 

За запослене који се не уклапају у стандардне величине у договору са најповољнијим понуђачем  

узеће се мере ( до 30 униформи) како би се и њима урадиле униформе према њиховим потребама.  

При изради техничких карактеристика заштитне одеће зимска униформа, намера нам је била да 

материјали за израду униформи, буду широко доступни на нашем тржишту како би сви понуђачи 

могли равноправно да учествују у јавној набавци. 

Једина ограничења су она која би, ако се не би поштовала довела до губитка заштитних својстава 

униформи. 

У  изради техничких карактеристика држали смо се и важећих стандарда а нарочито СРПС ЕН 

ИСО 20471:2015  и СРПС ЕН ИСО 13688:2015.  

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ 

ЗИМСКА УНИФОРМА 

 

Зимска униформа  је дводелна и састоји се од јакне и панталона. 

 

Намена зимске униформе је да корисника заштити од хладноће и атмосферских падавина, и да га визуелно 

означи, тако што ће обезбеди његову високу видљивост у различитим условима осветљавања дању, и под 

светлима фарова возила у мраку.  

Висока видљивост зимске униформе се постиже уградњом трака од рефлектујућих материјала  које су 

израђене у складу са захтевима дефинисаним у референтном стандарду ЕН ИСО 20471 (Веома уочљива 

упозоравајућа одећа за професионалну употребу). 

Зимска униформа не сме неповољно утицати на здравље корисника. Мора да буде израђена од материјала 

који су хемијски подобни и који  не изазивају алергијске реакције на кожи корисника. 

Конструкција зимске униформе мора да обезбеди да не буде непокривених делова тела услед очекиваних 

покрета, да је корисник може обући и свући без тешкоћа, да је удобна, да није тесна, а ни широка или 

тешка, како не би ометала покрете корисника. 

 

 

Опис јакне: 

Зимска јакна је равног кроја, дужине испод бокова, са подигнутом  крагном која се, у задњем делу, затвара 

чичак траком. У крагну јакне је уграђена  капуљача са порубом, кроз који је провучен гајтан, са 

пластичним стоперима на крајевима.  

Јакна се затвара пластичним  рајсфершлусом по целој дужини, до врха крагне,  преко кога је нашивена 

преклопна лајсна.  Преклопна лајсна је, за лице јакне, причвршћена са пет равномерно распоређених 
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дрикера по целој дужини, и шестим,  који се налази на врху крагне.  Испод преклопне лајсне, са леве 

стране прсног дела јакне, налази се мањи џеп који се вертикално затвара пластичним рајсфершлусом.  

Јакна је, у горњем прсном делу сечена, а  испод линије сечења, са обе стране, налазе се џепови прекривени 

патнама које се закопчавају дрикерима. У доњем делу јакне, бочно се налазе коси џепови са преклопним 

лајснама које се закопчавају дрикерима.  

Јакна се завршава порубом кроз који је провучен гајтан, са пластичним стоперима на крајевима. 

Рукави јакне се скидају, а за јакну су причвршћени пластичним рајсфершлусима, преко којих се налази 

преклопне лајсне. Рукави се завршавају манжетном у коју је убачена еластична трака.  

Јакна је  у телу постављена само поставом, а у рукавима поставом и синтетичким пуњењем - кофлином. 

Додатно је јакна у телу постављена штепаним улошком који се скида, а који је за јакну причвршћен 

пластичним рајсфершлусом или дугмадима. 

 

Шавови на јакни морају да буду равни, а завршеци шавова морају да буду осигурани од парања.  Уграђени 

дрикери и рајсфершлуси морају да се отварају и затварају без потешкоћа и да буду довољно јаки да 

издрже силе којима ће бити изложени у току коришћења јакне.  

 

По целом обиму јакне, у доњем делу, на растојању минимално 5цм од доње ивице јакне, налазе се две 

рефлектујуће траке сиве боје, ширине 5цм, које су међусобно удаљене минимум 5цм. Додатно јакна може 

да буде означена и вертикално постављеним рефлектујућим тракама сиве боје, ширине 5цм, које се 

пружају од горње рефлектујуће траке на предњем делу, преко раменог дела до горње рефлектујуће траке 

на задњем, леђном, делу јакне.  

Такође, по целом обиму рукава, у доњем делу, на растојању минимално 5цм од доње ивице рукава, налазе 

се две рефлектујуће траке сиве боје, ширине 5цм, које су међусобно удаљене минимум 5цм. 

 

На предњој, прсној, страни јакне, са леве стране, нашива се везени знак са логом хитне помоћи, а са десне 

стране, везени знак са грбом града Београда. 

На леђној страни јакне, на средини, нашива се везени знак плаве звезде живота, испод које се нашива 

везени  знак „Београд 194”.  

Напомена: Изглед и димезије знакова ће коначно бити усаглашене по избору најповољнијег понуђача 

.Орјентационе мере за израду узорака су: за  основни грб Београда 100х60мм, за лого ГЗЗХМП водоравно 

100х50мм, за звезду живота 100мм полупречник а натпис ћирилицом ,,Београд 194“ који иде испод звезде 

живота 150х50мм (слова су плаве боје). Изглед амблема можете преузети са сајта ГЗЗХМП уз конкурсну 

докумунтацију. 

Изнад патне џепа на прсном делу јакне, са леве стране, нашива се чичак трака димензија 8x2цм са везеном 

идентификацијом занимања - стручног звања корисника јакне. 

  

Опис панталона: 

Панталоне су равног кроја, са нашивеним појасом са гајкама, у који је, у задњем делу, убачена еластична 

трака. 

Шлиц панталона је са преклопом и затвара се пластичним рајсфершлусом. У појасу се панталоне копчају 

дрикером.  

На предњем делу панталона, бочно,  испод појаса,  уграђени су џепови са косим отворима.  

На задњем делу панталона, испод појаса,  са десне стране, нашивен је џеп са патном која се закопчава 

дрикером.  

На обе ногавице панталона, бочно, у висини до колена, нашивени су хармоника џепови са патнама које се 

закопчавају дрикерима.  

Ногавице панталона су, са унутрашње стране ојачане у пределу колена. 

Ногавице панталона се завршавају порубом кроз који је провучен гајтан, са пластичним стоперима на 

крајевима. 

Панталоне су постављене штепаним улошком који се скида, а за панталоне је причвршћен пластичним 

рајсфершлусом или дугмадима. 
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Шавови на панталонама морају да буду равни, а завршеци шавова морају да буду осигурани од парања. 

Састави склони механичком напрезању морају да буду проштепани дуплим штепом. Уграђени дрикери и 

рајсфершлуси морају да се отварају и затварају без потешкоћа и да буду довољно јаки да издрже силе 

којима ће бити изложени у току коришћења панталона.  

 

По целом обиму ногавица панталона, у доњем делу, на растојању минимално 5цм од доње ивице 

ногавица, налазе се две рефлектујуће траке сиве боје, ширине 5цм, које су међусобно удаљене минимум 

5цм.  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА ОД КОЈИХ СЕ ИЗРАЂУЈЕ ЗИМСКА 

УНИФОРМА 

Тканина за израду јакне и панталона 

боја тканине је црвена (Пантоне 18-1664 ТПX - Фиерy Ред) 

рб Елементи квалитета Јединица мере Прописане вредности 

1 Сировински састав %  

- полиестар  65 (±5%) 

- памук  35 (±5%) 

2 Преплетај  кепер 3/1 

3 Површинска маса г/м
2
 220 (-5%+10%) 

4 Прекидна сила даН  

- основе  мин 90 

- потке  мин 60 

5 Отпорност према хабању помоћу  

Мартинделове методе 

број обртаја мин 25.000  

без оштећења 

6 Скупљање при прању на 60
0
Ц %  

- по основи – дужини  маx 2 

- по потки – ширини  маx 2 

7 Постојаност обојења на:                                               промена / прелаз на: полиестар / памук 

- светлост оцена мин 5 

- прање на 60
0
Ц оцена мин 4 

- зној алкални оцена мин 4 

- зној кисели оцена мин 4 

- отирање суво оцена мин 3-4 

- отирање мокро оцена мин 3-4 

- хемијско чишћење оцена мин 4 

- вода оцена мин 4 

8 Отпорност на квашење - испитивање окишњавањем 

- нетретирани узорак тканине 

- узорак после 3 прања на 60
0
Ц 

оцена  

5 

мин 4 

9 ph вредност воденог раствора  3,5 - 9,5 

10 Садржај ароматичних амина из азо боја мг/кг <0,1 

Постава и уложак за израду јакне и панталона 

Постава јакне 

1 Сировински састав %  

- полиестар  100 

2 Површинска маса г/м
2
 50 (±10%) 

Штепани уложак рукава - фиксирани (постава + блокада + кофлин) 

1 Сировински састав %  

постава: полиестар  100 

блокада: полипропилен  100 
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кофлин: полиестар  100 

2 Површинска маса г/м
2
  

- постава  50 (±10%) 

- блокада  15-20 

- кофлин  60 (±10%) 

Штепани уложак јакне (постава + блокада + кофлин + блокада + постава) 

1 Сировински састав %  

постава: полиестар  100 

блокада: полипропилен  100 

кофлин: полиестар  100 

2 Површинска маса г/м
2
  

- постава  50 (±10%) 

- блокада  15-20 

- кофлин  100 (±10%) 

Штепани уложак панталона (постава + блокада + кофлин + блокада + постава) 

1 Сировински састав %  

постава: полиестар  100 

блокада: полипропилен  100 

кофлин: полиестар  100 

2 Површинска маса г/м
2
  

- постава  50 (±10%) 

- блокада  15-20 

- кофлин  60 (±10%) 

Рефлектујућа трака сиве боје 

Рефлектујућа трака  мора да испуњава захтеве дефинисане у  стандарду ЕН ИСО 20471  

- да задржава рефлективна својства  после 60 циклуса прања на 60
0
Ц и 25 циклуса хемијских чишћења, 

после излагања абразији, пресавијању, савијању на ниским температурама, излагању киши и 

температурним варирањима. 

Рефлектујућа трака се за основни материјал причвршћује тако да приликом коришћења и одржавања 

производа не сме доћи до оштећења и одвајања траке. 

Означавање зимске униформе: 

Означавање јакне и панталона се врши штампаним ушивним етикетама, високих постојаности обојења,  на 

којима су наведени следећи подаци: 

- назив - трговачки знак произвођача 

- ознака врсте - типа производа 

- ознака величине 

. сировински састав уграђеног материјала 

- симболи о начину одржавања  

- напомена о ограничењима, уколико иста постоје  

Такође ће, у договору са испоручиоцем производа, јакна и панталоне бити означени штампаном ушивном 

етикетом која ће имати идентификацију сваког корисника. 

Означавање величине мора бити засновано на телесним мерама корисника, мереним у центиметрима и 

исто се исказује: 

- за јакну: обим прса или груди и висина тела (означени као опсег вредности изражен у цм) 

- за панталоне: обим појаса и висина тела 

За означавање величине мора да буде коришћен пиктограм у складу са ЕН 13402 

Докази о испуњености задатих техничких карактеристика који се предаје уз понуду: 

Као доказ о испуњености наведених захтева понуђач мора да достави: 

- Извештај о испитивању тканине за израду зимске униформе који је издала домаћа акредитована 

лабораторија за испитивање; 
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- Пломбирани узорак, А4 формата, тканине за израду зимске униформе (Наручилац задржава право да 

достављене узорке трајно задржи). 

- Пломбирани узорак  зимске униформе са извештајем домаће акредитоване лабораторије о 

испитивању и потврдом о усаглашености са техничким карактеристикама које су дате. 

 ( Наручилац ће задржати до потписивања уговора са изабраним понуђачем достављене узорке зимских 

униформи, а након тога их понуђачи могу преузети у Градском заводу за хитну медицинску помоћ; 

Бул.Франше д`Епереа 5.;11000 Београд, осим узорак изабраног понуђача, који ће Наручилац задржати 

трајно).  

- Сертификат о усаглашености рефлектујућег материјала са захтевима дефинисаним у референтном 

стандарду ЕН ИСО 20417 који је издало овлашћено европско тело за оцењивање усаглашености;  

Пломбирани узорак/ци изабраног понуђача  ће бити референтни узорак/ци за контролу испоручених 

униформи. 

Пријем зимске униформе: 

Пријем уговорене количине ће се вршити двостепено: 

 I - визуелним поређењем репрезентативних узорака изабраних из количине која је спремна за испоруку, 

са усвојеним референтним узорком  

II - лабораторијским испитивањем свих дефинисаних параметара квалитета који ће се проверавати на 

изабраном узорку из количине спремене за испоруку 

Визуелно контролисање ће вршити овлашћени представници наручиоца. 

Лабораторијско испитивање ће бити обављено у домаћој акредитованој лабораторији, по избору 

наручиоца производа. 

Трошкове лабораторијског испитивања ће сносити испоручилац производа. 

Испоручилац производа при пријему зимске униформе мора да пружи објективни доказ да је уграђена 

трака високе видљивости сертификован производ тражених карактеристика. 

Место испоруке: Градски Завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5, 

Београд. 

Рок испоруке: Добро се испоручује у року наведенеом у обрасцу понуде и не може бити дужи од 60 дана 

од дана закључења уговора. У случају да понуђач наведе рок испоруке који је дужи од 60 дана од дана 

закључења уговора, наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву. 

НАПОМЕНА – односи се на уговорне стране: 

- Понуђач са којим Градски завод за хитну медицинску помоћ из Београда, закључи уговор за предметну јавну 

набавку,  у обавези је  да уколико не испоручи предметна добра у року који је дао у својој понуди, да за сваки 

дан закашњења плати, Наручиоцу на име уговорене казне износ од 0,5 %, од вредности предметних добара. 

- Уколико квалитет и квантитет испоручених добара не одговарају техничким условима из конкурсне 

документације и понуде изабраног Понуђача, предметна добра ће бити враћена Понуђачу са продужењем рока, 

највише осам дана од дана пријема рекламације, с тим да је Понуђач обавезан, да за сваки дан закашњења, плати 

Наручиоцу на име уговорне казне износ од 0,5% од вредности предметних добара.     

 

 

М.П.          Потпис овлашћеног лица  

          понуђача/носиоца понуде 

                                        ________________________  
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                                                                      Прилог број 4. 

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

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености 

услова, захтева достављање следећих доказа: 

 

Ред.

број 

ОБАВЕЗНИ 

УСЛОВИ 

(члан 75.Закона о 

јавним набавкама) 

ДОКАЗИ 

(члан 77. Закона о јавним набавкама) 

 

Број 

докум

ента 

 

Датум 

издава

ња 

 

Бр. 

страна 

у 

прилог

у 

1. Да је регистрован код 

надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући 

регистар (Члан 

75.став 1.тачка 

1.Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног 

суда 

ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

односно извод из одговарајућег регистра  

   

2. Да понуђач и његов 

законски заступник 

није осуђиван за неко 

од кривичних дела 

као члан 

организоване 

криминалне групе, да 

није осуђиван за 

кривична дела 

против привреде, 

кривична дела 

против животне 

средине, кривично 

дело примања и 

давања мита, 

кривично дело 

преваре 

(Члан 75.став 1.тачка 

2. Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Изјава којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услов. 
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3. Да је измирио 

доспеле порезе, 

доприносе и друге 

јавне дажбине у 

складу са прописима 

Републике Србије 

или стране државе 

када има седиште 

(Члан 75.став 1.тачка 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Изјава којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услов. 

-Прилог број 13 
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4. Закона)  

4. Да има важећу 

дозволу надлежног 

органа за обављање 

делатности која је 

предмет јавне 

набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена 

посебним прописом 

(Члан 75.став 1.тачка 

5. Закона) 

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Важећа дозвола за обављање одговарајуће 

делатности, издата од стране надлежног органа, 

ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом. 

   

5. Да понуђач поштује 

обавезе које 

произилазе из важећих 

прописа о зашт. на 

раду запош. и 

условима рада, зашт. 

животне средине и као 

и да немају забрану 

обављања делатности 

која је на снази у 

време подношења 

понуде  

ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

Потписана и оверена Изјава о поштовању обавеза 

које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења 

понуде (прилог број 11) 

   

6. Финансијски 

капацитет 

Извештај о бонитету за 

јавне набавке БОН-ЈН 

Агенције за привредне 

регистре, Регистар 

финансијских 

извештаја и података о 

бонитету правних лица 

и предузетника,који 

садржи сажети биланс 

стања и успеха и 

показатеље за оцену 

бонитета за 2012,2013 

и 2014 годину као и 

податке о данима 

неликвидности. 

Уколико достављени 

Извештај БОН-ЈН, не 

садржиподатке о 

данима неликвидности 

за задњих годину дана 

који претходе месецу 

објављивања позива за 

подношење понуда на 

Порталу јавних 

набавки,понуђач је 

дужан да достави 

Потврду Народне 

банке Србије да 

1. Извештај о бонитету за јавне набавке 

БОН-ЈН Агенције за привредне 

регистре,који садржи податке о данима 

неликвидности за годину дана и који 

претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (од 2014. године до 2015.године) 

 

 

Или 

 

 

2. Потврда Народне банке Србије да 

понуђач није био неликвидан у 

последњих шест месеци који претходе 

месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки(од 2014. године до 2015. године) 
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понуђач  у задњих 

годину дана који 

претходе месецу 

објављивања позива за 

подношење понуда на 

Порталу јавних 

набавки није био 

неликвидан. 

 

7. -Извештај о 

испитивању тканине за 

израду зимске 

униформе који је 

издала домаћа 

акредитована 

лабораторија за 

испитивање; 

- Сертификат о 

усаглашености 

рефлектујућег 

материјала са 

захтевима 

дефинисаним у 

референтном 

стандарду ЕН ИСО 

20417 који је издало 

овлашћено европско 

тело за оцењивање 

усаглашености;  

 

    

 

   М.П.                                              Потпис овлашћеног лица 

    понуђача/носиоца понуде     

 

 

    ____________________________      
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 

 

1. Доказ из тачке 1. понуђач не мора да достави уз понуду пошто је такав податак јавно доступан 

на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је понуђач обавезан да у овом 

обрасцу наведе интернет страницу на којој су ови подаци јавно доступни. 

2. Докази из тачака 2, 3, 4 и 5. морају бити достављени уз понуду. 

3. Докази из тачака 2 и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

4. Понуђач  уписује тражене податке у табели Прилога број 4. 

5. Докази из тачака 6. и 7. могу се достављати у неовереним копијама. 

6. У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интенет страници надлежних 

органа. Понуђач мора да наведе који су то докази. 

 

ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) Закона . 

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и 3. упише интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели 

уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију 

захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан 

да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује 

одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.     

                                                                                                           

Уколико понуђач у року од пет дана од дана пријема захтева наручиоца не достави на увид оригинал или 

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

(члан 79.став 4. Закона). 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 

документа у писаном облику. 

У случају да 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 у могућности 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 (доказ: Изјава-потврда од стране надлежног органа 

државе у којој понуђач има седиште да је понуђач тражио да му се изда наведени документ и да тај 

надлежни орган није у могућности да изда наведени доказ у предвиђеном року односно до рока за 

подношење понуда), 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. овог Закона, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву , дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
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оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до закључења уговора односно током 

важења уговора о јавној набавци и да ту промену документује на одговарајући начин. 

При подношењу заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона. Доказ из члана 75. става 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходана испуњеност 

услова. 

 

При подношењу понуде са подизвођачем понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о 

испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона, 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.  

Додатне услове понуђач мора да испуњава самостално. 
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                                                                                                                                                     Прилог број 5. 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да припреме и сачине понуду даје се на основу члана 61. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Р.Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу члана 8. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова 

у поступцима јавних набавки ( „Службени гласник Р.Србије“ бр. 29/13 и  104/13). 

 Упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под 

којима се спроводи поступак јавне набавке. 

1)Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

а. Наручилац припрема конкурсну документацији и води поступак на српском језику. 

б. Понуда коју припрема понуђач,као и целокупна коресподенција и документација у вези с понудом коју 

размењују понуђач и наручиилац, мора бити на српском језику. 

ц.Проспектно-техничка документација коју понуђач доставља уз понуду може бити на другом језику и 

тада је мора пратити тачан превод на српском језику.                          

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

сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, 

односно података који морају бити њихов саставни део 

Понуда  се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца приликом 

преузимања конкурсне документације. 

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач доставља попуњене читко,јасно 

и недвосмислено:  

Прилог бр. 1.- Општи подаци о јавној набавци-Понуђач не попуњава и не доставља 

Прилог бр. 2-Подаци о предмету јавне набавке-Понуђач не попуњава и не доставља 

Прилог бр. 3-Образац Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис 

добара, обезбеђивање гаранције квалитета, рок и место испоруке- Понуђач не попуњава и не доставља - 

прилаже захтеване доказе из прилога;  

Прилог бр.4-Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова- Понуђач доставља попуњава наводећи податке о документима које доставља уз 

овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона . 

Прилог бр.5.- Упутство понуђачима како да сичине понуду- Понуђач не попуњава и не доставља; 

Прилог бр. 6.-Образац понуде- Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси 

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

Понуђач попуњава табеле Б.1,Б.2,Б.3,В.1,В.2,В.3. у зависности од тога да ли понуђач даје понуду 

самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле понуђач не мора да прилаже 

уз понуду. 
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Прилог бр.7.- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни-Понуђач доставља и 

попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Понуђач мора да попуни сваку 

јединичну цену у овом обрасцу. 

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у складу са 

чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама  одбити понуду као неприхватљиву. 

Прилог бр. 8.-Модел уговора -Понуђач доставља и попуњава  

Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са понуђачем којем се 

додељује уговор.  

Понуђач треба да потпише и печатира модел уговора,  чиме потврђује да се слаже са моделом 

уговора.  

У случају да понуђач достави модел уговора који није потписан и оверен печатом, или исти не 

достави, сматраће се да понуда садржи битне недостатке (члан 106. став 1. тачка 5. Закона) и биће 

одбијена као неприхватљива. 

Уговорена цена по јединици мере се не може мењати и фиксна је.  

 

Прилог бр.9.-Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни-Понуђач доставља 

и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. 

Прилог бр.10.- Образац изјаве о независној понуди- Понуђаћ доставља и попуњава.Изјавом о 

независној понуди понуђач под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Ова изјава мора бити 

потписана и оверена печатом. 

Прилог бр. 11.- Образац изјаве о поштовању обавеза-Понуђач доставља и попуњава.Овом изјавом 

понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом. 

Прилог бр. 12.- Образац изјаве да понуђач није осуђиван за нека од кривичних дела- Понуђач доставља 

и попуњава . 

Прилог бр. 13.- Образац изјаве да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине- 

Понуђач доставља и попуњава. 
Прилог бр. 14.- Образац меничног писма-овлашћења - Понуђач доставља и попуњава. 

 

3) 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 

Јавна набавка није обликована у више партија. 

 

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

понуде дозвољено 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

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

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

одређеног за подношење понуда, на исти начин и по процедури за достављање понуда, са назнаком „ 
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Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку добра:  Набавка заштитне 

одеће – зимских униформи ЈН 13/15 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени или допуни своју понуду. 

6) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремена да учествује у 

заједничкој  понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда (члан 87, 

став 4. Закона)- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда 

7) 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 

Понуђач је обавезан 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. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршавање 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. тачка 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. 

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

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 Наручилац може на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети 

доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У 

овом случају наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело. 

У случају да подизвођач захтева да се део потраживања пренесе директно на њега, наручилац ће 

позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли потраживање доспело и да ли је подизвођач 

реализовао део набавке које је потребно платити. 

Добављач 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 овом случају, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. 
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Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове 

одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

8). Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке: 

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услови из члана 75. став 1.  тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверио 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, који садржи податке: 

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Наручилац не захтева од групе понуђача да се повезују у одређени правни облик како би могли да 

поднесу заједничку понуду. 

   Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједнички понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора. 

9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других околности од 

којих зависи прихватљивост у понуди; 

 Начин плаћања: преко рачуна отвореног код пословне банке. 

Услови плаћања:Плаћање ће се вршити у 6 (шест) месечних рата, с тим да прва рата доспева у року од 15 

дана од испоруке добра, а по испостављеном рачуну Понуђача уплатом на његов текући рачун.  

10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена и онуда: 

Валута: вредност у конкурсној документацији у понуди исказује се у динарима. 

Начин на који цена мора бити наведена и изражена у понуди: Цена у понуди се исказује у 

динарима, без  и са ПДВ-ом. Ценом су обухваћени јединична цена и сви пратећи трошкови у вези са 

набавком и испоруком добра. Сви ови подаци се наводе у обрасцу структуре цене. 
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 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће 

се сагласно Закону да је иста дата без ПДВ-а, цена добра је фиксна и не може се мењати 

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступати у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама. 

11) Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби териториалне 

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; 

Јавни позив за подношење понуда за ову јавну набавку објављен је на српском језику. 

12)Подаци о врсти, садржини,начину подношења,висини и роковима обезбеђења  испуњења обавеза 

понуђача, уколико то захтева наручилац; 

Врсте финансијског обезбеђења: 

Уз понуду сви понуђачи достављају: 

Финансијска гаранција за озбиљност понуде уз понуду 

Меницу, менично овлашћење, картон депонованих потписа и потврду о извршеној регистрацији код 

пословне банке.  

Понуђач ће приложити, као део своје понуде, меницу на износ од 10% од вредности понуде, без 

урачунатог ПДВ-а.  

Финансијска гаранција за озбиљност понуде тражи се ради заштите наручиоца, а биће наплаћена ако 

понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуде и у случају да 

изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за испуњење уговорних 

обавеза.  

Менично овлашћење је дато у прилогу број 14. 

Финансијска гаранција за добро извршење посла уз уговор  
 

Понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора достави на име гаранције  за добро извршење 

посла оригинал сопствене бланко менице, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и 

листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију), као доказом да је меница регистрована и овлашћењем 

за попуну менице – меничним овлашћењем, насловљеним на Градски завод за хитну медицинску помоћ, 

за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком 

важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.     

        У случају да Понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са овим Уговором, изврши 

их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које 

није навео у понуди, НАРУЧИЛАЦ ће активирати достављена средства финансијског обезбеђења. 

13) Дефинисање посебних захтева,уколико постоје, у погледу заштите поверљивости података које 

наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче; 

  

 



страна  23 од 45 
 

Наручилац је дужан да: 

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са 

законом,понуђач означио у понуди; 

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

- 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. 

14) 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, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки. 

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. 

 Понуђач може у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, а најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење 

понуда на е-маил  ,е-маил адреса; danijela.lekic@beograd194.rs   или на адресу  Градски Завод за хитну 

медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5, БЕоград  са напоменом  „ Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добра:Набавка заштитне 

одеће – зимских униформи ЈН 13/15“,  Тражење додатних информација или појашњења путем телефона 

није дозвољено. 

У случају из претходног става наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, 

одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача; 

 Наручилац може да захтева од понуђача објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши 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 је неодговарајућа 

или неприхватљива учинила одговарајућом,односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из 

природе поступка јавне набавке. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између 

mailto:danijela.lekic@beograd194.rs
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јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских 

грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16) Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорених 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 истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, односно меницу и 

менично овлашћење. Додатно финансијско обезбеђење наручилац одређује у вредности од 15% од 

понуђене цене. 

17) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења 

преговарачког поступка; 

Ова јавна набавке се спроводи у отвореном поступку јавне набавке те не постоје елементи о којима 

ће се преговарати. 

 

18) 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 који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда; 

КРИТЕРИЈУМ ЗА  доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 

понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац 

мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом 

да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену  понуђача који нуди 

добра страног порекла.У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

 Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних 

лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана(члан 86. 

став 6. Закона). 

 Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан 

групе понуђача лице из Члана 86. става 6. Закона.  

 Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем ако је понуђач и 

његов подизвођач лице из Члан 86. става 6. Закона. 

 Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, 

позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра 

домаћег порекла и да доставе доказ. 

  Предност дата у члану 86. став 1. до 4. Закона у поступцима јавних набавки у којима учествују 

понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи ( ЦЕФТА 2006) 

примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Предност дата у члану 86. став 1. до 4. Закона у поступцима јавних набавки у којима учествују 

понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница 
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и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно 

одредбама тог споразума. 

19) 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; 

 У случају да два или више понуђача буду имали исту понуђену цену, предност ће имати понуђач 

који понуди краћи рок испоруке. 

20) 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 нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуда. 

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави  изјаву (прилог број 11 конкурсне 

документације ) којом потврђује да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе 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 понуда. 

21) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 Наручилац обавештава понуђаче да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

22) 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; 

 Захтев за заштиту право 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 да претрпи штету због поступања наручиоца 

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

 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 о јавним набавкама 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 подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 

квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана од 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 одклонио 

(члан 149. став3. Закона) 
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 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 или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. (члан 149. 

став 6. Закона) 

 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 из члана 149. став 3. и 4. Закона, 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 прилоком подношења претходног захтева. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наричилац објављује обавештење на Порталу јавник набавки  

и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, у 

складу са одредбама члана 150. Закона. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати износ од: 

- 120.000,00 динара уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 

већа од 120.000.000,00 динара; 

- 250.000,00 динара уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност, већа од 120.000.000,00 динара 

- 120.000,00динара  уколико 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 уколико 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 

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 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. 

- Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања:153, позив на број: подаци о броју или 

ознаци јавне набавке , 

- сврха: ЗЗП; са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

 

23) Наручилац је дужан да  уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен  у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона . 
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 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из члана 113. став 1. Закона, понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити 

било какве последице, осим ако је поднет благовремени захтев за заштиту права. 

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може 

да закључи уговор о јавној набавци са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 Наручилац ће у складу са 112. став 2. тачка 5. Закона, пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

Број понуде ___________  од ______________ 

за јавну набавку ЈН 13/15 , Добра - Набавка заштитне одеће - зимских униформи  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА 

 

АДРЕСА СЕДИШТА 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

ПОНУЂАЧА 

 

БРОЈ РАЧУНА  

 

НАЗИВ БАНКЕ  

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

 

ТЕЛЕФОН  

 

Е-МАИЛ  

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА 

 

Рок  важења понуде је ______( минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуда. 

Вредност___________________________ (без ПДВ-а) 

Вредност ___________________________ (са ПДВ-ом) 

Рок испоруке (не дужи од 60 дана од закључења уговора) __________________________ 

Начин плаћања: преко рачуна отвореног код пословне банке. 

Услови плаћања:Плаћање ће се вршити у 6 (шест) месечних рата, с тим да прва рата доспева у року од 15 

дана од испоруке добра, а по испостављеном рачуну Понуђача уплатом на његов текући рачун.  

Напомена: понуђачи су дужни да попуне све тражене податке у обрасцу 

М.П.   Потпис овлашћеног лица 

             понуђача/носиоца понуде 

            ______________________ 
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4. ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ПОДАТКЕ ЗА А),Б) ИЛИ В): 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Б.1. ПОДИЗВИЂАЧ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

1 

ПОДИЗВОЂАЧ 

2 

ПОДИЗВОЂАЧ 

3 

ПОДИЗВОЂАЧ 

4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ  ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА 

    

АДРЕСА СЕДИШТА 

 
    

МАТИЧНИ БРОЈ 

ПОДИЗВОЂАЧА 
    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

 

   

ПОРЕСКИ 

ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

    

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ  

 

   

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ  

КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

    

 

      М.П.  Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Б.2. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК 

ОПШТИ ПОДАЦИ П 

ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ПОДИЗВОЂАЧ 

1 

ПОДИЗВОЂАЧ 

2 

ПОДИЗВОЂАЧ 

3 

ПОДИЗВОЂАЧ 

4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

РЕГИСТРА 

    

ИМЕ ОСНИВАЧА  

 

   

ЈМБГ ОСНИВАЧА  

 

   

АДРЕСА СЕДИШТА  

 

   

ПОРЕСКИ 

ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

 

   

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ     

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

    

       

                                                                            М.П.   

                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

          Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Б.3. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОДИЗВОЂАЧИМА 

ПОДИЗВОЂАЧ 

1 

ПОДИЗВОЂАЧ 

2 

ПОДИЗВОЂАЧ 

3 

ПОДИЗВОЂАЧ 

4 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

 

   

ЈМБГ   

 

   

АДРЕСА   

 

   

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН 

ПОДИЗВОЂАЧУ 

    

ДЕО ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

    

 

 

      М.П.  Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Прилог број 6. 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

В.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧИМА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

1 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

РЕГИСТРА 

    

АДРЕСА СЕДИШТА  

 

   

МАТИЧНИ БРОЈ 

ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

 

   

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

    

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА 

КОНТАКТ 

    

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

    

 

      М.П.  Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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                        Прилог број 6. 

В.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРЕДУЗЕТНИКОМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧИМА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1 

ПОНУЂАЧ 

ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

4 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ 

ОДГОВАРАЈУЋЕГ 

РЕГИСТРА 

    

ИМЕ ОСНИВАЧА  

 

   

ЈМБГ ОСНИВАЧА  

 

   

АДРЕСА СЕДИШТА  

 

   

ПОРЕСКИ 

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ 

БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

    

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

 

   

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ИМЕ ОСОБЕ ЗА 

КОНТАКТ 

    

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

    

 

 

      М.П.  Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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Прилог број 6. 

В.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ 

ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧИМА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

1 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 

2 

ПОНУЂАЋ ИЗ 

ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  

3 

ПОНУЂАЧ ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

4 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

 

   

ЈМБГ   

 

   

АДРЕСА   

 

   

БРОЈ РАЧУНА  

 

   

НАЗИВ БАНКЕ  

 

   

ТЕЛЕФОН  

 

   

Е-МАИЛ  

 

   

 

 

      М.П.  Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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                                                                                                                                                         Прилог број 7. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

за јавну набавку ЈН 13/15 , Добра - Набавка заштитне одеће - зимске униформе 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

НАЗИВ ДОБРА ЈЕДИ

НИЦ

А 

МЕРЕ 

КОЛИ

ЧИНА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЋ 

Јединчна 

цена без 

ПДВ-а 

УКУПНА 

ЦЕНА без 

ПДВ-а (4x5) 

Стопа 

ПДВ-а 

УКУПНА 

ЦЕНА СА 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 заштитна одећа-зимске 

униформе  

Ком 800     

 УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а 

 

 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом 

 

 

 

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ______( минимално 60 дана од јавног отварања понуде). 

Место испоруке: Градски Завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5, 

БЕоград 

РОК ИСПОРУКЕ(не дужи од 60 дана од закључења уговора): ______________________________ 

РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се вршити у 6 (шест) месечних рата, с тим да прва рата доспева у року од 15 

дана од испоруке добра, а по испостављеном рачуну Понуђача уплатом на његов текући рачун.  

 

       Понуђач: _________________________ 

       Адреса: __________________________ 

       Матични број: ____________________ 

       ПИБ: ____________________________ 

 

     М.П.   Потпис овлашћеног лица 

        Понуђача/носиоца понуде 

        _________________________ 
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                                                                                                                                               Прилог број 8. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

за јавну набавку ЈН 13/15 , Добра - Набавка заштитне одеће - зимске униформе 

 

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) 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је куповина заштитне одеће – зимских униформи (у даљем тексту:добра) по 

спроведеном поступку јавне набавке добра, број 13/15, у складу са захтевима Купца из конкурсне 

документације, а према прихваћеној понуди Продавца и обрасцу структуре понуђене цене који чине 

саставни део овог уговора. 

 

                                                              ЦЕНА УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 Вредност добара из члана 1. овог уговора, без обрачунатог  ПДВ-а,  износи ____________ динара 

(словима:                                                                                                        ).     

 Вредност добара из члана 1. овог уговора, са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________ 

динара (словима:                                                                                  ).      

 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.  

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши у 6 (шест) месечних рата, с тим да прва рата 

доспева у року од 15 дана од испоруке добра, а по испостављеном рачуну Продавца уплатом на текући 

рачун  Продавца број ............................код .....................................................банке.  

 

ИСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

 

           Продавац је у обавези да приликом потписивања уговора достави на име гаранције  за добро 

извршење посла оригинал сопствене бланко менице, са копијом депо картона банака, овереним ОП 

обрасцем и листингом са сајта НБС (не захтев за регистрацију), као доказом да је меница регистрована и 

овлашћењем за попуну менице – меничним овлашћењем, насловљеним на Градски завод за хитну 

медицинску помоћ, за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог 

ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.     

        У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са овим Уговором, изврши 

их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које 

није навео у понуди, Купац ће активирати достављена средства финансијског обезбеђења. 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБРА   

 

Члан 5. 

            Продавац се обавезује да укупно уговорену количину добара из члана 1. овог уговора испоручи 

Купцу у року од______дана од дана закључења овог уговора по паритету FCO магацин Купца.  
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КВАЛИТЕТ 

 

Члан 6. 

 Продавац се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог уговора према квалитету и 

карактеристикама који су одређени у техничким условима из конкурсне документације и понуди 

Продавца. 

 

РЕКЛАМАЦИЈЕ 

 

Члан 7. 

 Квалитативни и квантитативни пријем добара вршиће се код Купца и за све уочене 

неусаглашености Купац ће сачинити записник о рекламацији који ће одмах доставити Продавцу. 

Уколико квалитет и квантитет испоручених добара не одговарају техничким условима из 

конкурсне документације и понуде Продавца, уговорне стране су сагласне да добра буду враћена 

Продавцу са продужењем рока испоруке највише осам дана од дана пријема рекламације, с тим да је 

Продавац обавезан да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорене казне износ од 0,5% од 

вредности предметних добара. 

Уколико Продавац ни након продуженог рока не испоручи добра из става 2. овог члана, Уговор се 

сматра раскинутим аутоматски, а Купац ће извршити наплату менице за испуњење уговорених обавеза.          

                                                                                                                

Члан 8. 

Ако Купац након пријема добара открије одређене недостатке који се нису могли уочити у 

редовном поступку контроле из члана 7. овог уговора, дужан је да одмах обавести Продавца. 

 Продавац има обавезу да у најкраћем року отклони недостатак. 

 Продавац одговара за евентуалне скривене недостатке испорученог добара. 

 Продавац одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка испоручених добара 

проистекне.  

 

 ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

                                                                                       Члан 9. 

Уговор се закључује на одређено време до испоруке добара, односно  коначне исплате. 

 

       Члан 10.   

Уколико Продавац не испоручи добра у уговореном року из члана 5. овог уговора,  

Уговор се сматра раскинутим аутоматски и у том случају ће  Купац извршити наплату менице за 

испуњење уговорених обавеза. 

Уколико Продавац не испоручи добра у року из члана 5. овог уговора обавезан је да за сваки дан 

закашњења плати Купцу на име уговорене казне износ од 0,5% од вредности предметних добара. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.  
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Члан 12. 

Све евентуалне спорове настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

споразумно, а у супротном надлежан је суд у Београду. 

  

Члан 13. 

Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни 

припада по 2 (два) примерка.  

 

 

За Купца               За Продавца 
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                                                                                                                                             Прилог број 9. 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Рб. Опис трошкова припреме понуде Трошак израде понуде са 

урачунатим ПДВ-ом 

1   

2   

3   

4   

5   

 УКУПНО:  

 

                                    Изјава понуђача 

Изјављујемо да у случају обуставе јавне набавке из разлога на страни наручиоца тражимо да нам се 

надокнаде трошкови прибављања средстава обезбеђења у износу од ______________________дин. И да 

нам се ти трошкови уплате на текући рачун бр.______________________код 

банке______________________________________. 

       

     М.П.                               Потпис овлашћеног лица 

                     понуђача/носиоца понуде 

                               ________________________ 
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                                                                                                                           Прилог број 10. 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Пословно име понуђача или скраћени назив 

из одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта понуђача 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески индетификациони број  

понуђача 

 

 

     

    

 

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. 

 

                         М.П.                                     Потпис овлашћеног лица  

                           понуђача/носиоца понуде 

               _______________________ 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом. 
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                                                                                                                                            Прилог број 11. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2, ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Пословно име понуђача или скраћени  

назив из одговарајућег регистра  

 

Адреса седишта понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број понуђача  

 

 

 

 

 Изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо  забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

М.П.                                      Потпис овлашћеног лица  

                               понуђача/носиоца понуде 

                  _______________________ 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом. 
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                                                                                                                                             Прилог број 12. 

   

Пословно име понуђача или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седиште понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број понуђача  

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама дајемо под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу следећу 

 

И З Ј А В У  

 

којом, као понуђач са свим својим законским заступницима, потврђујемо да нисмо осуђивани за неко од 

кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, 

кривично дело преваре. 

 

 

М.П. 

                                                                                                                 Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                     понуђача/носиоца понуде 

_______________________ 
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Прилог број 13. 

 

Пословно име понуђача или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седиште понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број понуђача  

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама дајемо под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу следећу 

 

И З Ј А В У  

 

којом, као понуђач потврђујемо да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе у којој је седиште понуђача) 

 

 

М.П. 

                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                            понуђача/носиоца понуде 

_______________________ 
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                                                                                                                                               Прилог број 14. 

 

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ 

СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ 

УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.) 

Модел меничног овлашћења: 

- Назив и адреса, број рачуна, матични и порески број понуђача (ПИБ); 

_________________________________________________________________________ 

- Број овлашћења, датум и место издавања 

_________________________________________________________________________ 

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

57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 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: 

__________________________ 

(број менице) 

У складу са условима за учешће у јавној набавци: ЈН 13/15  Добра - Набавка заштитне одеће - 

зимске униформе 
 Овлашћујемо Градски Завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5, 

11000 Београд као наручиоца у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од 

10% вредности понуде без ПДВ-ом што износи _____________________ РСД, словима: 

(_____________________________________) 

 Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна број: 

_______________________________код банке__________________________________ 

 Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Градскoм заводу за хитну 

медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д`Епереа 5, Београд, на текући рачун број 840-619661-53 

код Управе за трезор. 

Услови меничне обавезе:  

-уколико понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања понуде 

- у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или не достави финансијску гаранцију за 

испуњење уговорних обавеза. 

. 

 

 

 

Трајање меничног овлашћења _______________________________________________                                         

(минимум колико траје важност понуде, уписати) 

 

 

Потпис овлашћеног лица и овера понуђача 

 

М.П. 

 

 


