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На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС", брпј 124/2012, 14/2015, 68/2015 у 
даљем тексту: Закпн), шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима 
јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС", брпј 86/15), Одлуке п 
ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти брпј 3237 oд 14.03.2017. гпдине  и Рещеоа п пбразпваоу 
кпмисије за јавну набавку мале вреднпсти  брпј 3233 пд 14.03.2017 . гпдине , припремљена је: 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
  
Кпнкурсна дпкументација садржи : 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Опщти ппдаци п јавнпј набавци 2 

II Ппдаци п предмету јавне набавке 3 

 
III 

Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис 
дпбара, радпва или услуга, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и 
пбезбеђеоа гаранције квалитета, рпк изврщеоа, местп 
изврщеоа или исппруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и 
сл. – Спецификација 

4 

 
 

IV 

Технишка дпкументација и планпви, пднпснп дпкументација п 
кредитнпј сппспбнпсти нарушипца у слушају јавне набавке 
финансијске услуге кредита   

9 

 
            V 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. 
Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

9 

 Образац 1- Изјава ппнуђаша п испуоенпсти услпва из шл. 75. 
Закпна 

12 

 Образац 2 - Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти услпва из шл. 
75. Закпна 

13 

 Образац 3 - Изјава ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј 
ппнуди п испуоенпсти услпва из шл. 75. Закпна 

14 

 Образац 4 – Сппразум 15 

 Образац 5 – Изјава п ппщтпваоу свих важећих прпписа 16 

VI Критеријум за дпделу угпвпра  17 

VII Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 18 

VIII Образац ппнуде  23 

IX Мпдел угпвпра 29 

X Образац трпщкпва припреме ппнуде 35 

XI Образац изјаве п независнпј ппнуди 36 

 
I   ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

 
 

1. Ппдаци п наручипцу 
Назив нарушипца: Градски завпд за хитну медицинску ппмпћ Бепград 
Адреса: Бул. Франше д`Епереа 5,  11000 Бепград  
Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра: директпр Завпда др Гпран Чплакпвић 
Интернет страница нарушипца : www.beograd194.rs 
 

2. Врста ппступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спрпвпди кап јавна набавка мале вреднпсти, у складу са Закпнпм и ппдзакпнским 
актима кпјима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН бр 2/17 су дпбра :  набавка медицинских средстава /санитетскпг материјала . 
 

http://www.beograd194.rs/
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4. Циљ ппступка 
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци . 
 

5. Кпнтакт (лице или служба)  
Лице за кпнтакт : Санела Дамјанац 
Електрпнска адреса: sanela.damjanac@beograd194.rs    
Тел : + 381 11 3615 663 
 
 

II  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке и назив и пзнака из ппштег речника набавке: 
 

 Предмет јавне набавке ЈН бр 2/17 су дпбра – набавка медицинских средстава /санитетскпг материјала -   
– 33140000- медицински пптрпщни материјал  (oзнака из ппщтег решника) . 

 
2. Партије 

Предметна  јавна набавка је пбликпвана у 34 партије. 
 
 

 Naziv partije 
Procenjena vrednost 
iskazana po 
partijama bez PDV-a 

1 

Hidrofilna sterina gaza 1/4m 

225.050,00 

Hidrofilna sterilna gaza  1/2m 

Hidrofilna sterilna gaza 1m 

Medicinski zavoj 6cm x5m 

Medicinski zavoj 8cm x 5m 

Medicinski zavoj 12cm x 5m 

2 Vata sanitetska 1 kg 87.500,00 

3 
Flaster 2,5cm x 5m, platnena 
podloga 

82.800,00 

4 Turban zavoj za glavu od 1m 4.000,00 

5 

Sterilni špric za jednokratnu 
upotrebu a 2 ml trodelni 

390.044,00 

Sterilni špric za jednokratnu 
upotrebu a 5 ml trodelni 

Sterilni špric za jednokratnu 
upotrebu a 10 ml trodelni 

Sterilni špric za jednokratnu 
upotrebu a 20 ml trodelni 

Injekcione igle za jednokratnu 
upotrebu 0,8 x40 

6 Sistem za infuziju 81.000,00 

7 
Pregledne rukavice bez talka 
NITRILNE 

629.000,00 

8 
Intravenska kanila 18G: 20G: 
22G 

300.000,00 

9 Esmarhova poveska 7.500,00 

10 Bebi sistem 23G 9.500,00 

11 Air way od broja 00 do 5 55.200,00 

12 
Endotrahealni tubus sa 
balonom od broja 3,5 do 9,5 

45.500,00 

13 
Maska za kiseonik za decu 

96.000,00 
Maska za kiseonik za odrasle 

14 Štipaljka za pupčanu vrbcu  2.400,00 

15 Alkohol 70% farmaceutski a 1l 78.500,00 

16 
Test trake za merenje glukoze 
u krvi za aparat ACCU CHEK 
active 

608.000,00 

17 Sterilni hiruški nožid br.11 500,00 

18 Papirna vata a 1 kg 4.500,00 

19 Aspiracioni kateter 4.900,00 

20 Polietilenske rukavice 14.400,00 

21 Dvoslojni prekrivač 197.400,00 

22 
EKG elektrode za holter 
monitoring SKINTACT F55 ili 
ekvivalent 

99.600,00 

23 
EKG elektrode sa gelom FSRG 1 
ili ekvivalent 

20.940,00 

24 Gel za EKG od 260g 53.640,00 

25 Gel za ultrazvuk od 1kg 9.500,00 

26 Film za ultrazvuk 39.250,00 

27 Vodič za tubus za odrasle 21.000,00 

28 Vodič za tubus za decu 21.000,00 

29 Papir za EKG MAC 500 
  

 47.700,00 

30 Papir za EKG MAC 400 48.000,00 

31 
Papir za defibrilator NIHON 
KOHDEN –TEC 7721K 

30.000,00 

32 
Papir za defibrilator 
MEDTRONIC LIFE PAK 12 

18.000,00 

33 
Papir za defibrilator E SERIES 
ZOLL dimenzije 
90mmx90mmx200 

40.000,00 

34 
EKG papir za EKG aparat HS 
80CL 

66.240,00 

   Procenjena vrednost bez pdv-a –
ukupno.: 

3.438.564,00 

mailto:sanela.damjanac@beograd194.rs
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III     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
 

Нарушилац : Градски завпд за хитну медицинску ппмпћ Бепград 
Ул. Булевар Франще д`Епереа 5 , 11000 Бепград 
 
 

НАБАВКА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА /САНИТЕТСКПГ МАТЕРИЈАЛА 
Број јавне набавке 2/17   

Р
е

д
н

и
 б

р
о

ј 

п
а

р
ти

је
 

     ПППУОАВА ППНУЂАЧ 

INN 

 
Једини

ца мере 
Кплишина 

Каталпшки 
брпј 

Увереое п 
квалитету – 

АТЕСТ 

Брпј решеоа(дпзвпле) 
за стављаое у прпмет 
лека или медицинскпг 

средства 

Заштићенп име-
кпмерцијални 

назив 

Прпизвпђач-
земља ппрекла 

Пакпваое 

1 2   3 4 5 6 7 8 

1 

Hidrofilna sterina gaza 
 1/4m 

kom 3500  
     

Hidrofilna sterilna gaza  
1/2m 

kom 3300  
     

Hidrofilna sterilna gaza 
 1m 

kom 3000  
     

Medicinski zavoj 
 6cm x5m 

kom     1600  
     

Medicinski zavoj 
8cm x 5m 

kom 2000  
     

Medicinski zavoj 
12cm x 5m 

kom 2100  
     

2 Vata sanitetska a 1 kg kom 250       
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3 

 Flaster 2,5cm x 5 m, platnena 
podloga kom 2300  

     

4 

Turban zavoj za glavu od 1 m 

kom 80  

     

5 

Sterilni špric za jednokratnu 
upotrebu a 2 ml trodelni 

kom 21000  
     

Sterilni špric za jednokratnu 
upotrebu a 5 ml trodelni 

kom 22000  
     

Sterilni špric za jednokratnu 
upotrebu a 10 ml trodelni 

kom 8500  
     

Sterilni špric za jednokratnu 
upotrebu a 20 ml trodelni 

kom 5600  
     

Injekcione igle za jednokratnu 
upotrebu 0,8 x40 

kom 90000  
     

6 Sistem za infuziju kom 6000  

     

7 
Pregledne rukavice bez talka 

NITRILNE 
kom 170000  

     

8 
Intravenska kanila 18G: 20G: 

22G 
kom 20000  

     

9 Esmarhova poveska kom 50  

     

10 Bebi sistem 23G kom 1900  

     

11 Air way od broja 00 do 5 kom 1200  
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12 
Endotrahealni tubus sa balonom 

od broja 3,5 do 9,5 
kom 700  

     

13 

Maska za kiseonik za decu kom 300  

     

Maska za kiseonik za odrasle kom 900  

     

14 Štipaljka za pupčanu vrpcu kom 200  

     

15 Alkohol 70% farmaceutski a 1L kom 500  

     

16 
Test trake za merenje glukoze u 
krvi za aparat ACCU CHEK Active 

kutija 380  

     

17 Sterilni hirurški nožidibr. 11 kom 100  

     

18 Papirna vata  a   1 kg kg 20  

     

19 Aspiracioni kateter kom 350  

     

20 Polietilenske rukavice kom 24000  

     

21 Dvoslojni prekrivač kom 300  
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22 
EKG elektrode za holter 
monitoring SKINTACT F55 ili 
ekvivalent 

kom 20000  

     

23 
EKG elektrode sa gelom 

FSRG 1 ili ekvivalent za holter 
kom 3000  

     

24 Gel za EKG od 260g kom 360  

     

25 Gel za ultrazvuk od 1kg kom 50  

     

26 Film za ultrazvuk kom 50  

     

27 Vodič za tubus odraslih  kom 60  

     

28 Vodič za tubus dečji kom 60  

     

29 
Papir za EKG MAC 500 

90mmx90mmx360 
kom 300  

     

30 
Papir za EKG MAC 400 

80mmx90mmx200 
kom 400  

     

31 
Papir za defibrilator NIHON 

KOHDEN –TEC 7721K 
50mmx100mmx200 

kom 300 

      

32 
Papir za defibrilator MEDTRONIC 

LIFE PAK 12 
50mmx30m 

kom 300       
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Наппмена : 
 

 Рпк трајаоа исппрушене рпбе, не сме бити краћи пд 3 / 5 укупнпг трајаоа. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                       Ппнуђаш: 
Датум: _____________                                                                                   М.П.                                                                                                       _____________                                        

33 
Papir za defibrilator E SERIES 

ZOLL dimenzije 
90mmx90mmx200 

kom 400 

      

34 
EKG papir za EKG aparat 

HS 80CL 
80mmx40m 

kom 828 

      



IV  ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ, ПДНПСНП ДПКУМЕНТАЦИЈА П КРЕДИТНПЈ СППСПБНПСТИ 
НАРУЧИПЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 
V  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ 

ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
1. Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има дпмаће и странп физишкп и правнп лице кпје испуоава 

пбавезне услпве из шлана 75. Закпна п јавним набавкама, и тп: 
1. да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар, щтп дпказује 

дпстављаоем:  
- За правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре или Извпд из регистра 

надлежнпг привреднпг суда;  
- За предузетнике: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре или Извпд из 

пдгпварајућег регистра. 
2. да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 

криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре, щтп дпказује 
дпстављаоем: 
- За правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe Оснпвнпг суда на шијем 

ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или 
пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна 
дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за 
прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није 
псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене 
евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да 
закпнски заступник ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела 
прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и 
некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту 
рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище 
закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. 

- За предузетнике: Извпд из казнене евиденције пднпснп Увереое надлежне пплициjске управе 
МУП-а кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа митa, кривишнп 
делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 

- За физишкп лице: Извпд из казнене евиденције пднпснп Увереое надлежне пплициjске управе 
МУП-а кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа митa, кривишнп 
делп преваре (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
Дпкази не мпгу бити старији пд 2 (два) месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
3. да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 

Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји, щтп дпказује: 
- За правна лица: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип 

дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе 
пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се 
ппнуђаш налази у ппступку приватизације; 

- За предузетнике: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип 
дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 

- За физишка лица: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип 
дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 

Дпкази не мпгу бити старији пд 2 (два) месеца пре птвараоа ппнуда. 
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4. да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке,щтп дпказује :  Дпстављаоем Рещеое Министарства здравља п дпзвпли за бављеое 
прпметпм медицинских средстава на великп. 

 
5. Ппред напред наведених услпва, ппнуђаш, ппдизвпђаш пднпснп ушесник у заједнишкпј ппнуди, 

пптребнп је да испуни и услпв кпји се пднпси ппщтпваое пбавеза кпје прпизилазе из важећих 
прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити радне средине, кап и да нема 
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде, щтп дпказује 
дпстављаоем пптписане изјаве (Образац 5). 

 
Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава и дпдатне услпве за ушещће у ппступку 
јавне набавке дефинисане шланпм 76. Закпна п јавним набавкама, и тп: 
 
1. За ушествпваое у предметнпм ппступку ппнуђаш је дужан да дпстави угпвпр закљушен са прпизвпђашем или 

пвлащћеое за ушествпваое у предметнпм ппступку издате пд стране прпизвпђаша. 
Наппмена: Прихватићемп да ппнуђаш уз свпју ппнуду прпизвпда у зависнпсти пд гпре наведених извпра 
директне набавке медицинскпг средства, дпстави сагласнпст, тј. Пвлашћеое за ушещће у пвпм ппступку пд 
стране Заступника прпизвпђаша за теритприју РС. 

 
2. Изјава ппнуђаша да ће све време трајаоа ппступка јавне набавке распплагати са најмаое 10% ппнуђених 

кплишина рпбе . 
 

3. Свакп медицинскп средствп мпра да ппседује рещеое пд стране АЛИМС-а п упису медицинскпг средства у 
Регистар медицинских средстава . ПОНУЂАЧ је дужан да дпстави кппије рещеоа (дпзвпле) за стављаое 
медицинскпг средства у прпмет, пднпснп за упис дпбара у Регистар медицинских средстава кпји се впди 
кпд АЛИМС-а, за свакп ппјединашнп дпбрп кпје је предмет ппнуде. У дпстављенпм рещеоу АЛИМС-а 
пптребнп је пзнашити ппнуђенп дпбрп редним брпјем партије/ставке у пквиру кпје се истп нуди. 

 
 

Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама.  
 
Ппнуђаш уписан у Регистар ппнуђаша није дужан да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбавезних услпва, 
већ је дужан да дпстави дпказ п истпм. 
 
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана, већ је дужан 
да у свпјпј ппнуди прецизнп наведе интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци дпступни.  
 
Испуоенпст пбавезних за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш 
дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац брпј 1) кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да 
испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. Закпна, дефинисане пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм. 
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пдгпвпрнпг или пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп Изјаву 
пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити 
пвлащћеое за пптписиваое. 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, ппдизвпђаш мпра да испуоава 
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 3) Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 4) Закпна, за деп набавке кпји 
ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша, кап и да мпра да пптпище Изјаву (Oбразац 2). 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. 
став 1. таш. 1) дп 3) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп.  
Услпв из шлана 75. став 1. таш. 4) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела 
набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва, кап и да мпра да пптпище Изјаву (Oбразац 3). 
 
Наручилац мпже пре дпнпшеоа Пдлуке п дпдели угпвпра тражити пд ппнуђача, чија је ппнуда пцеоена кап 
најппвпљнија,  да дпстави кппију захтеваних дпказа п испуоенпсти услпва, а мпже и да затражи на увид пригинал или 
пверену кппију свих или ппјединичних дпказа. Наручилац, дпказе мпже да затражи и пд псталих ппнуђача. 
 
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави тражене дпказе, нарушилац 
ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
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Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже уместп тражених дпказа 
прилпжити свпју писану изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним 
прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, 
Нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране 
надлежних пргана те државе. Нарушилац је дужан да ппступа у складу са шланпм 14. став 1. Закпна. Нарушилац неће 
сматрати ппверљивим дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за 
примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са испуоенпщћу услпва из 
ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра 
п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин. 
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Пбразац 1 
 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник 
ппнуђаша, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Ппнуђаш  _____________________________________________ [навести назив ппнуђача] у ппступку предметне 
јавне набавке испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 
1.Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2.Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
3.Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји); 
4. Ппнуђаш ће свп време трајаоа ппступка јавне набавке распплагати са најмаое 10% ппнуђених кплишина 
рпбе . 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                        Ппнуђаш: 
 
Датум: _____________                                             М.П.                                               _____________                                        
 

 
 
 
 
 

Напомена: Нарушилац уппзправа да је даваое неистинитих ппдатака у ппнуди и непбавещтаваое нарушипца п прпмени 
ппдатака пснпв за прекрщајну пдгпвпрнпст у смислу шлана 170 став 1. ташка 3) ЗЈН и пснпв за Негативну референцу у 
смислу шлана 82. став 1. ташка 3. ЗЈН. 
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Пбразац 2 
 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  
 
 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник 
ппдизвпђаша, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Ппдизвпђаш ____________________________________________ [навести назив ппдизвпђача] у ппступку 
предметне јавне набавке, испуоава све пбавезне услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 
1.Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2.Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
3.Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји). 
 
 

 
Ппдизвпђаш: 
 

Датум:_____________                                   М.П.                                                                            _____________                                                                          
  

 

 

Наппмена:   Образац пппуоава и пешатпм и пптписпм пверава ппдизвпђаш и тп самп у слушају да ппнуђаш наступа са 
ппдизвпђашем.У слушају већег брпја ппдизвпђаша Образац треба фптпкппирати.У слушају да ппнуђаш не наступа са 
ппдизвпђашем, пбразац није пптребнп дпстављати. 

Нарушилац уппзправа да је даваое неистинитих ппдатака у ппнуди и непбавещтаваое нарушипца п прпмени ппдатака 
пснпв за прекрщајну пдгпвпрнпст у смислу шлана 170 став 1. ташка 3) ЗЈН и пснпв за Негативну референцу у смислу шлана 
82. став 1. ташка 3 ЗЈН. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 14 

 
Пбразац 3 
 
 
 
 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 

Ппнуђаш  _____________________________________________ [навести назив ппнуђача] у ппступку предметне 
јавне набавке испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 
 
1.Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
2.Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
3.Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
Србије (или стране државе када има седиште на оенпј теритприји); 
4. Ппнуђаш ће свп време трајаоа ппступка јавне набавке распплагати са најмаое 10% ппнуђених кплишина 
рпбе . 

 
 
 
 

                                                                                                                  
                                                                                                 Ппнуђаш: 

 
  Датум: _____________                                   М.П.                                      _____________________                                                                 
  
 
 
 
Наппмена: Образац пппуоава и пешатпм и пптписпм пверава сваки ушесник у заједнишкпј ппнуди и тп самп у слушају да 
се наступа  у заједнишкпј ппнуди. У слушају већег брпја ппнуђаша Образац треба фптпкппирати.У слушају да ппнуђаш не 
наступа у заједнишкпј ппнуди, пбразац није пптребнп дпстављати. 
Нарушилац уппзправа да је даваое неистинитих ппдатака у ппнуди и непбавещтаваое нарушипца п прпмени ппдатака 
пснпв за прекрщајну пдгпвпрнпст у смислу шлана 170 став 1. ташка 3) ЗЈН и пснпв за Негативну референцу у смислу шлана 
82. став 1. ташка 3. ЗЈН. 
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Пбразац 4 
 
 
 
 
 

СППРАЗУМ 
КАП САСТАВНИ ДЕП ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 

 
 
Закљушен дана: _______________ 
          
Схпднп  шлану 81. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), ппнуђаши из групе 
ппнуђаша кпји ппднпсе заједнишку ппнуду за предметну јавну набавку, кпја се спрпвпди у ппступку јавне 
набавке су се сппразумели: 

 
 
 

1. да је шлан групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу 
ппнуђаша пред нарушипцем:  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

  
2. Опис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра:__________________  

 
               _________________________________________________________________________________ 
 
           _________________________________________________________________________________ 
 
               __________________________________________________________________________________ 
 
                       Пптписи и пешати ппнуђаша из групе ппнуђаша кпји ппднпсе заједнишку ппнуду 

 
                                                                                        1.______________________________ 
 

                                                                             2.______________________________ 
 

                                                                                         3.______________________________ 
                                              
                                                                                         4. _____________________________ 
 
 
Наппмена:  У слушају да ппнуђаш не наступа у заједнишкпј ппнуди, пбразац није пптребнп дпстављати. 
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Пбразац 5 
 
 
 

ИЗЈАВА  
П ПБАВЕЗАМА ППНУЂАЧА НА ПСНПВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 
 
 
 
Изјављујем ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да сам ппщтпвап и ппщтујем 
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 
 
 
 
 
 
 
    Датум:_________                                                 Ппнуђаш/ппдизвпђаш: 
                                                                                                                       __________________________ 
              М. П. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
 
 
 
 

 

Наппмена: Образац се пппуоава и пешатпм и пптписпм пверава и за свакпг ушесника у ппнуди (сви  ппнуђаши, сви 
ппдизвпђаши кап и сви ушесници у заједнишкпј ппнуди).У слушају већег брпја Образац треба фптпкппирати. 
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VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 
 
 
КРИТЕРИЈУМ  

 
Избпр између дпстављених прихватљивих ппнуда врщиће се применпм критеријума „најнижа ппнуђена 
цена“.  
 
 
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ  
 
У слушају  да ппсле спрпведенпг рангираоа ппнуда две или вище независне, прихватљиве и пдгпварајуће 
ппнуде имају исти брпј ппндера, Нарушилац ће применити ппмпћни критеријум – рпк плаћаоа .  
У слушају  да ппсле спрпведенпг рангираоа ппнуда две или вище независне, прихватљиве и пдгпварајуће 
ппнуде имају исти брпј ппндера, Нарушилац ће применити ппмпћни критеријум – рпк исппруке . 
У слушају  да ппсле спрпведенпг рангираоа ппнуда две или вище независне, прихватљиве и пдгпварајуће 
ппнуде имају исти брпј ппндера, Нарушилац ће применити ппмпћни критеријум – жребаое (извлашеое из 
щещира ) . Сви ппнуђаши кпји су ппднели ппнуде биће ппзвани да присуствују ппступку дпделе угпвпра путем 
жребаоа. 
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VII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду садржи ппдатке п захтевима Градскпг завпда за хитну 
медицинску ппмпћ Бепград  у ппгледу садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди ппступак јавне 
набавке. 
Ппнуђач мпра испуоавати све услпве за учешће у ппступку јавне набавке (и пбавезне и дпдатне) пдређене 
ЗЈН, а ппнуду у целини припрема и ппднпси у складу са Кпнкурснпм дпкументацијпм и Ппзивпм. У 
супрптнпм, ппнуда се пдбија кап неприхватљива. 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
У слушају да ппнуђаш ппседује дпкумента на странпм језику иста мпрају бити преведена на српски језик. 
2.НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА И ППДНЕТА 
Обавезну садржину ппнуде шине сви дпкази (прилпзи) тражени кпнкурснпм дпкументацијпм кап и пппуоени, 
пптписани и пверени пбрасци из кпнкурсне дпкументације, на нашин дефинисан кпнкурснпм дпкументацијпм. 
Обрасце кап и Мпдел угпвпра Ппнуђаш мпра пппунити шиткп, пднпснп дужан је уписати ппдатке у за оих 
предвиђена празна ппља или запкружити већ дате елементе у пбрасцима, такп да пбрасци буду у пптпунпсти 
пппуоени, а садржај јасан и недвпсмилен.  
У пппуоеним пбрасцима не сме бити никаквих кпрекција, исправки и неслагаоа. Пппуоени пбрасци ппнуде 
мпрају бити пптписани пд стране пдгпвпрнпг или пвлащћенпг лица ппнуђаша и пешатпм пверени. У прптивнпм 
ће ппнуда бити пдбијена кап неприхватљива. 
Укпликп је неппхпднп да ппнуђаш исправи грещке кпје је направип приликпм састављаоа ппнуде и 
пппуоаваое пбразаца из кпнкурсне дпкументације, дужан је да ппред такве исправке стави пптпис пспбе или 
пспба кпје су пптписале пбразац ппнуде и пешат ппнуђаша. 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да 
се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. На пплеђини кпверте или 
на кутији навести назив, адресу ппнуђача, кап и име и презиме и телефпн пвлашћенпг лица за кпнтакт.  
У слушају да се ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем или са группм ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити 
да се ради п ппнуди са ппдизвпђашем или са группм ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у 
ппнуди, кап и телефпн и име и презиме пвлащћенпг лица за кпнтакт. У супрптнпм ће ппнуда бити пдбијена 
кап неприхватљива. 
Ппнуду дпставити на адресу:  

Градски завпд за хитну медицинску ппмпћ, Бул. Франше д`Епереа 5 ,Бепград, 
са назнакпм: 

,,Ппнуда за јавну набавку дпбара –  Набавка медицинских средстава/санитетскпг материјала , 
Партија/е брпј ________________________________ , ЈН бр. 2/17 - НЕ ПТВАРАТИ”. 

 
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 27.03.2017. гпдине дп 10,00 
часпва. Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 
3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка је пбликпвана у 34 партије . 
4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин кпји је 
пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља.  
Измене, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Градски завпд за хитну медицинску ппмпћ 
БепградБул. Франще д`Епере 5 ,Бепград,  са назнакпм: 
„Измена ппнуде за јавну набавку дпбара –  Набавка медицинских средстава/санитетскпг материјала,  ЈН бр. 
2/17 - НЕ ПТВАРАТИ” или  
„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – Набавка медицинских средстава/санитетскпг материјала,  ЈН бр. 
2/17 - НЕ ПТВАРАТИ”  - НЕ ПТВАРАТИ” или  
„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара - Набавка медицинских средстава/санитетскпг материјала,  ЈН бр. 
2/17- НЕ ПТВАРАТИ”  или   
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара –Набавка медицинских средстава/санитетскпг 
материјала,  ЈН бр. 2/17 - НЕ ПТВАРАТИ” .  
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На пплеђини кпверте или на кутији навести назив, адресу ппнуђаша, кап и име и презиме и телефпн 
пвлащћенпг лица за кпнтакт.  
У слушају да се ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем или са группм ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити 
да се ради п ппнуди са ппдизвпђашем или са группм ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у 
ппнуди, кап и телефпн и име и презиме пвлащћенпг лица за кпнтакт. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап 
ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. У супрптнпм такве ппнуде ће бити 
пдбијене кап неприхватљива. 
У Обрасцу ппнуде ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, 
или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 
7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде наведе да ппнуду ппднпси 
са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити 
већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  Ппнуђаш је у пбавези да на 
кпверти назнаши да наступа са ппдизвпђашем и да наведе назив и адресу ппдизвпђаша. 
Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое набавке 
ппверити ппдизвпђашу.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци.  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у Обрасцу 2 
кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва. 
Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп 
изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради утврђиваоа 
испуоенпсти тражених услпва. 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити Сппразум кпјим се 
ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке (Образац 4). 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у Обрасцу 3 кпнкурсне 
дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва. Ппнуђаши из групе ппнуђаша 
пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку ппнуду у име 
задругара. 
Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј набавци 
пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 
Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 
јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 
9.1. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа. 
Рпк плаћаоа ппнуђаш уписује у Обрасцу ппнуде и не мпже бити краћи пд 90 дана . Плаћаое се врщи на пснпву 
дпкумента кпји исппставља ппнуђаш, а кпјим је пптврђена исппрука дпбара. Ппнуђашу није дпзвпљенп да 
захтева аванс. 
9.2 Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 
Укпликп ппнуђаш ппнуди краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда  ће бити пдбијена кап неприхватљива. 
9.3.  Захтев у ппгледу рпка трајаоа исппручене рпбе 
Рпк трајаоа исппрушене рпбе, не сме бити краћи пд 3/5 укупнпг трајаоа. 
9.3.  Захтев у ппгледу рпка исппруке рпбе 
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Нарушилац захтева да исппрука буде сукцесивна, а рпк исппруке не мпже бити краћи пд 1 сат нити дужи пд 24 
шаса пд  дпстављаоа налпга за набавку, а на пснпву закљушенпг угпвпра 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
Ппнуђене цене су фиксне и не мпгу се меоати и треба их исказати у динарима . 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, Нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна. 
11.ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА 
ПБАВЕЗА ППНУЂАЧ 
Прпдавац је дужан да приликпм пптписиваоа Угпвпра преда финасијску гаранцију за дпбрп извршеое ппсла 
у фпрми пригинал сппствене бланкп менице, са клаузулпм „без  прптеста“ и рпкпм дпспећа „ пп виђеоу“ 
прпписанп пптписане и пверене са кппијпм депп картпна, пвлащћеоем за пппуну менице и пптврдпм п 
регистрацији менице кпд НБС  за дпбрп извршеое ппсла у изнпсу пд 10 % угпвпрене вреднпсти набавке без 
урачунатпг ПДВ-а и  са рпкпм  важнпсти најмаое 30 дана дужим пд угпвпренпг рпка за кпначнп извршеое 
ппсла. 
Сви трпщкпви пкп прибављаоа финансијскпг пбезбеђеоа падају на терет ппнуђаша . 
Нарушилац ће прилпжену финансијску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла искпристити у сврху накнаде щтете 
у следећим слушајевима : 

- У слушају неизврщених угпвпрених пбавеза у рпкпвима и на нашин кпји су предвиђени угпвпрпм п 
јавнпј набавци, 

- У слушају непснпванпг једнпстранпг раскида угпвпра п јавнпј набавци пд стране дпбављаша, 
- У другим слушајевима неиспуоеоа угпвпрних пбавеза кпји мпгу дпвести дп угрпжаваоа рада 

нарушипца и нанети му щтету или угрпзи живпт и здравље пацијената на билп кпји нашин . 
Меница  ће бити враћена Прпдавцу пп истеку рпка или пкпншаоу ппсла.  
Укпликп Прпдавац не пбезбеди и не преда нарушипцу средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла у 
угпвпренпм рпку, угпвпр не ступа на снагу (пдлпжни услпв), а Купац задржава правп да пптпище угпвпр са 
следећим најбпље рангираним ппнуђашем. 
Напред наведенп средствп финансијскпг пбезбеђеоа се враћа изабранпм ппнуђашу накпн кпнашне 
реализације угпвпра. 
Ппнуђаш  је  дужан  да  накпн  престанка  важеоа  угпвпра,  пднпснп  кпнашне  реализације угпвпра, лишнп 
преузме менице пд нарушипца, а лице кпје преузима менице мпра да има писменп пвлащћеое за 
преузимаое меница (пвлащћеое мпра да садржи и брпјеве меница кпје се преузимају). 
12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  
Нарушилац је дужан да: 
1.Чува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди, кпје је кап такве, у складу са Закпнпм 
ппнуђаш пзнашип у ппнуди; 
2. Одбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди 
3. Чува кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша, кап и ппдатке п ппднетим   
    ппнудама дп птвараоа ппнуда. 
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из  ппнуде кпји 
су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. 
13. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Заинтереспванп лице мпже, искљушивп у писанпм пблику,тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или 
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу на евентуалнп упшене 
недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуде.  
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки и 
на свпјпј интернет страници.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара –  Набавка медицинских 
средстава/санитетскпг  материјала,  ЈН бр. 2/17 ''. Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 
8 или маое дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и 
пбјави Обавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује кпнкурсну 
дпкументацију.  
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није дпзвпљенп.  
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Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна. 
 

Питаоа се упућују на адресу 
 Градски завпд за хитну медицинску ппмпћ Бепград, Бул. Франше д`Епереа 5 ; 

Или на eмаил адресу sanela.damjanac@beograd194.rs  
 

14. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД ППНУЂАЧА 
ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева пд 
ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа и кпнтрплу узпрака, кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 
уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. 
Закпна).  
Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду ппнуђаша и ппступити у складу са шланпм 82. ЗЈН укпликп ппседује дпказе 
негативне референце.  
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ 
УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Угпвпр за предметну јавну набавку биће дпдељен применпм критеријума  „најниже ппнуђена цена“.  
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ 
КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  
У слушају  да ппсле спрпведенпг рангираоа ппнуда две или вище независне, прихватљиве и пдгпварајуће 
ппнуде имају исти брпј ппндера, Нарушилац ће применити ппмпћни критеријум – рпк плаћаоа .  
У слушају  да ппсле спрпведенпг рангираоа ппнуда две или вище независне, прихватљиве и пдгпварајуће 
ппнуде имају исти брпј ппндера, Нарушилац ће применити ппмпћни критеријум – рпк исппруке . 
У слушају  да ппсле спрпведенпг рангираоа ппнуда две или вище независне, прихватљиве и пдгпварајуће 
ппнуде имају исти брпј ппндера, Нарушилац ће применити ппмпћни критеријум – жребаое (извлашеое из 
щещира ) . Сви ппнуђаши кпји су ппднели ппнуде биће ппзвани да присуствују ппступку дпделе угпвпра путем 
жребаоа. 
18. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ 
ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине 
трећих лица снпси ппнуђаш. 
19. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА УПУТСТВПМ П УПЛАТИ 
ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКПНА 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице кпје има интерес за 
дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрепеп или би мпгап да претрпи щтету збпг 
ппступаоа нарушипца супрптнп пдредбама ЗЈН. 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији. 
Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое нарушипца, 
псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.  
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране нарушипца 
најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је 
ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстате и 
неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда, а накпн истека рпка из става 3. шлана 149. ЗЈН, сматраће се благпвременим укпликп је ппднет 
најкасније дп истека рпка за ппнпщеое ппнуда. 
Одредбе става 3. и  4. шлана 149. ЗЈН не примеоују се у слушају прегпварашкпг ппступка без пбјављиваоа 
ппзива за ппднпщеое ппнуда, акп ппднпсилац захтева или са оим ппвезанп лице није ушествпвап у тпм 
ппступку. 

mailto:sanela.damjanac@beograd194.rs
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Ппсле дпнпщеоа Одлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне набавке из 
шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5  дана пд дана пбјављиваое пдлуке на 
Ппрталу јавних набавки.  
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке акп су 
ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева из става 3. и  4. шлана 149. ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка.  
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца 
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап 
знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 
пдредбама шлана 150 ЗЈН. 
О ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп 
пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд  2 дана пд дана 
пријема захтева. 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије схпднп шлану 156. ЗЈН уплати таксу пд 
60.000,00 динара (брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке 
ппвпдпм кпје се ппднпси Захтев за защтиту права, сврха: такса за ЗЗП, Градски завпд за хитну медицинску 
ппмпћ Бепград , брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се кпристи Захтев за защтиту права, кприсник: 
Бучет Републике Србије). 
Ппступак защтите права у ппступцима јавних набавки прпписан је шланпм 138 дп 167. Закпна п јавним 
набавкама . 
20. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Нарушилац је дужан да Угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је дпдељен Угпвпр у рпку пд 8 дана пд 
дана прптека рпка за ппднпщеое Захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, нарушилац мпже да закљуши 
угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за ппднпщеое 
захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.  
Нарушилац задржава правп да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се 
нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, или 
услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте 
бучетске гпдине, пднпснп у наредних 6 месеци. 
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VIII ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
Брпј ппнуде: ____________________________________ 
Датум: ___/___/___/ 
 
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ: 
Ппнуђаш: __________________________________________________________ 
Адреса:____________________________________________________________ 
Матишни брпј: ______________________________________________________ 
Регистарски брпј: ___________________________________________________ 
Шифра делатнпсти: _________________________________________________ 
ПИБ:______________________________________________________________ 
 
ПРЕДМЕТ:  ППНУДА ЗА НАБАВКУ ДПБАРА – МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА /САНИТЕТСКПГ МАТЕРИЈАЛА 

Брпј ЈН 2/17 
 

Рб.
п. 

Назив 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Цена пп 
јединици 

мере 

Укупна вреднпст 
без ПДВ-а 

Стппа 
ПДВ-а 

Укупна вреднпст 
са ПДВ-пм 

1 

Hidrofilna sterina 
gaza 1/4m 

kom 3500 
    

Hidrofilna sterilna 
gaza 1/2m 

kom 3300 
    

Hidrofilna sterilna 
gaza 1m 

kom 3000 
    

Medicinski zavoj 
 6cm x5m 

kom 1600 
    

Medicinski zavoj 
8cm x 5m 

kom 2000 
    

Medicinski zavoj 
12cm x 5m 

kom 2100 
    

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “1” 
без ПДВ-а 

 

ПДВ  

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “1” са 
ПДВ-пм 

 

2 Vata sanitetska 1 kg kom 250     

3 
Flaster 2,5cm x 5 
m,platnena 
podloga 

kom 2300 
    

4 
Turban zavoj za 
glavu  

kom 80 
    

5 

Sterilni špric za 
jednokratnu 
upotrebu a 2 ml 

kom 21000 
    

Sterilni špric za 
jednokratnu 
upotrebu a 5 ml 
trodelni 

kom 22000 

    

Sterilni špric za 
jednokratnu 
upotrebu a 10 ml 
trodelni 

kom 8500 

    

Sterilni špric za 
jednokratnu 
upotrebu a 20 ml 

kom 5600 
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trodelni 

Injekcione igle za 
jednokratnu 
upotrebu 0,8 x40 

kom 90000 
    

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “5” 
без ПДВ-а 

 

ПДВ 
 

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “5” са 
ПДВ-пм 

 

6 Sistem za infuziju kom 6000     

7 
Pregledne rukavice 
bez talka NITRILNE 

kom 170000     

8 
Intravenska kanila 

18G: 20G: 22G 
kom 20000     

9 Esmarhova poveska kom 50     

10 Bebi sistem 23G kom 1900     

11 Air way od broja 00 
do 5 

kom 1200     

12 Endotrahealni 
tubus sa balonom 
od broja 3,5 do 9,5 

kom 700     

13 

Maska za kiseonik 
za decu 

kom 300     

Maska za kiseonik 
za odrasle 

kom 900     

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “13” 
без ПДВ-а 

 

ПДВ 
 

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “13” 
са ПДВ-пм 

 

14 
Štipaljka za 

pupčanu vrpcu 
kom 200     

15 
Alkohol 70% 

farmaceutski a 1L 
kom 500     

16 

Test trake za 
merenje glukoze u 
krvi za aparat ACCU 
CHEK Active 

kutija 380 

    

17 
Sterilni hirurški 
nožidi br. 11 

kom 100 
    

18 Papirna vata 1 kg kg 20 
    

19 Aspiracioni kateter kom 350 
    

20 
Polietilenske 
rukavice 

kom 24000 
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21 Dvoslojni prekrivač kom 300 
    

22 
EKG elektrode 
SKINTACT F55 ili 
ekvivalent 

kom 20000 
    

23 

EKG elektrode sa 
gelom  
FSRG 1 ili ekvivalent 
za holter 

kom 3000 

    

24 Gel za EKG od 260g kom 360     

25 
Gel za ultrazvuk od 

1 kg 
kom 50     

26 Film za ultrazvuk kom 50     

27 
Vodič za tubus 

odraslih 
kom 60     

28 Vodič za tubus dečji kom 60     

29 
Papir za EKG MAC 

500 
90mmx90mmx360 

kom 300     

30 
Papir za EKG MAC 

400 
80mmx90mmx200 

kom 400     

31 

Papir za defibrilator 
NIHON KOHDEN –

TEC 7721K 
50mmx100mmx200 

kom 300 

    

32 

Papir za defibrilator 
MEDTRONIC LIFE 

PAK 12 
50mmx30m 

kom 300 

    

33 

Papir za defibrilator 
E SERIES ZOLL 
dimenzije 
90mmx90mmx200 

kom 400 

    

34 
EKG papir za EKG 
aparat HS 80CL 
80mmx40m 

kom 828 
    

 
 
 
 
 

УКУПНА ВРЕДНПСТ ппнуђених партија без ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНПСТ ппнуђених партија са ПДВ-пм  

РПК ПЛАЋАОА 
Минимум 90 дана   

 

НАЧИН ПЛАЋАОА : 
Наручилац ће плаћаое извршити 

вирмански на пснпву исппстављене 
фактуре. 

РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ      
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(минимум 30 дана) 

РПК ИСППРУКЕ 
(Наручилац захтева да исппрука буде сукцесивна, а рпк 
исппруке не мпже бити краћи пд 1 сат нити дужи пд 24 
часа пд  дпстављаоа налпга за набавку, а на пснпву 
закљученпг угпвпра) 

 

РПК ТРАЈАОА ИСППРУЧЕНЕ РПБЕ 
Рпк трајаоа исппручене рпбе, не сме бити 

краћи пд 3/5 укупнпг трајаоа . 

ДИНАМИКА ИСППРУКЕ : према захтеву наручипца 

МЕСТП ИСППРУКЕ 
дпбра се исппрушују на адресу нарушипца „Градски завпд 
за хитну медицинску ппмпћ“ Бепград,Франще д`Епереа 
5. 

Градски завпд за хитну медицинску ппмпћ“ 
Бепград,Франше д`Епереа 5. 

Понуду дајем (заокружити а или б или в) 
а) сампсталнп, 
б)са ппдизвпђачем: 
1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

(навести назив и седиште свих ппдизвпђача 

в) кап заједничку ппнуду: 
1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

      (навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкпј ппнуди) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕЧАТ И ППТПИС ППНУЂAЧА 
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ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
 
 

Ппслпвнп име 
ппдизвпђача/ппдисппручипц

а 

 

 

Седиште 

Улица и брпј  

Местп 
 

Ппштина 
 

Закпнски заступник/ 
Пдгпвпрнп лице  

Пспба за кпнтакт 
 

Телефпн 
 

Телефакс                                     
(уколико постоји)  

Рачун – Банка 
 

Матични брпј ппнуђача 
 

Ппрески индетификаципни 
брпј ппдизвпђача/ 
ппдисппручипца  

Прпценат учешћа 
ппдизвпђача/ппдисппручипца 

у предметнпј јавнпј набавци ______% 

Деп предмета набавке кпји се 
врши прекп 

ппдизвпђача/ппдисппручипца  

 
НАППМЕНЕ: 
- Укпликп ће изврщеое набавке делимишнп бити ппверенп већем брпју ппдизвпђаша/ ппдисппрушипца, 

пбразац кппирати у дпвпљнпм брпју примерака. 
- Обавезнп уписати прпценат ушещћа ппдизвпђаша/ппдисппрушипца у предметнпј набавци и деп предмета 

набавке кпји се врщи прекп ппдизвпђаша/ппдисппрушипца. 
- Укпликп ппнуђаш не намерава да изврщеое дела предмета јавне набавке делимишнп ппвери 

ппдизвпђашу/ппдисппрушипца, пвај пбразац не треба пппуоавати. 
 

М.П. - пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача - 
  
 ___________________________________ 

                име и презиме 
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Прилог број 3/2 

 
ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
 

Ппслпвнп име члана групе 
 

 

Седиште 

Улица и брпј  

Местп  

Ппштина  

Закпнски заступник/ 
Пдгпвпрнп лице  

Пспба за кпнтакт 
 

Мпбилни телефпн пспбе за 
кпнтакт  

Телефпн  

Телефакс                                     
(уколико постоји)  

Електрпнска адреса 
 

Рачун – Банка 
 

Матични брпј ппнуђача 
 

Ппрески индетификаципни 
брпј ппдизвпђача  

 
НАППМЕНА: 
- Образац кппирати укпликп ппнуду дпставља већи брпј шланпва групе. 
- Образац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из 

групе ппнуђаша. 
- Укпликп ппнуду не ппднпси група ппнуђаша, пвај пбразац не треба пппуоавати. 
 
 

М.П. - пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача - 
  
 ___________________________________ 
                име и презиме 
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IX МПДЕЛ УГПВПРА 

 
 
 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(навести назив ппнуђача , адресу , седиште и име лица кпје га заступа) 
 

Шифра делатнпсти : .........................................................; 
Матишни брпј : ..................................................................; 
ПИБ: ...................................................................................; 
Текући рашун : ...................................................................; 
Тел/факс : ..........................................................................; 
Електрпнска адреса : ........................................................; 
(у даљем тексту пвпг угпвпра : ДОБАВЉАЧ) 
 
И 
 
2.   Градски завпд за хитну медицинску ппмпћ Бепград , Булевар Франще д`Епереа 5 , кпга заступа директпр  
др Гпран Чплакпвић ; 
Шифра делатнпсти : 8621 ; 
Матишни брпј : 07030860 ; 
ПИБ : 100220284 ; 
Текући рашун : 840– 619661 -53 кпд Управе за Трезпр ; 
Тел/факс : 011/3615 – 001 ; 011/3613 – 489 ; 
(у даљем тексту пвпг угпвпра : НАРУЧИЛАЦ) 
 
Заједнишки назив за пптписнике пвпг угпвпра : УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Дпбара - медицинских средстава /санитетскпг материјала 

 
1. ПРЕДМЕТ УГПВПРА :  

1.1. Предмет пвпг Угпвпра је купппрпдаја дпбара - медицинских средстава /санитетскпг материјала, и тп: 

Рб.
п. 

Назив 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Цена пп 
јединици 

мере 

Укупна вреднпст 
без ПДВ-а 

Стппа 
ПДВ-а 

Укупна вреднпст 
са ПДВ-пм 

1 

Hidrofilna sterina 
gaza 1/4m 

kom 3500 
    

Hidrofilna sterilna 
gaza 1/2m 

kom 3300 
    

Hidrofilna sterilna 
gaza 1m 

kom 3000 
    

Medicinski zavoj 
 6cm x5m 

kom 1600 
    

Medicinski zavoj 
8cm x 5m 

kom 2000 
    

Medicinski zavoj 
12cm x 5m 

kom 2100 
    

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “1” 
без ПДВ-а 

 

ПДВ  



 30 

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “1” са 
ПДВ-пм 

 

2 Vata sanitetska 1 kg kom 250     

3 
Flaster 2,5cm x 5 
m,platnena 
podloga 

kom 2300 
    

4 
Turban zavoj za 
glavu  

kom 80 
    

5 

Sterilni špric za 
jednokratnu 
upotrebu a 2 ml 

kom 21000 
    

Sterilni špric za 
jednokratnu 
upotrebu a 5 ml 
trodelni 

kom 22000 

    

Sterilni špric za 
jednokratnu 
upotrebu a 10 ml 
trodelni 

kom 8500 

    

Sterilni špric za 
jednokratnu 
upotrebu a 20 ml 
trodelni 

kom 5600 

    

Injekcione igle za 
jednokratnu 
upotrebu 0,8 x40 

kom 90000 
    

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “5” 
без ПДВ-а 

 

ПДВ 
 

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “5” са 
ПДВ-пм 

 

6 Sistem za infuziju kom 6000     

7 
Pregledne rukavice 
bez talka NITRILNE 

kom 170000     

8 
Intravenska kanila 

18G: 20G: 22G 
kom 20000     

9 Esmarhova poveska kom 50     

10 Bebi sistem 23G kom 1900     

11 Air way od broja 00 
do 5 

kom 1200     

12 Endotrahealni 
tubus sa balonom 
od broja 3,5 do 9,5 

kom 700     

13 

Maska za kiseonik 
za decu 

kom 300     

Maska za kiseonik 
za odrasle 

kom 900     

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “13” 
без ПДВ-а 
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ПДВ 
 

укупна ппнуђена вреднпст за партију ппд редним брпјем “13” 
са ПДВ-пм 

 

14 
Štipaljka za 

pupčanu vrpcu 
kom 200     

15 
Alkohol 70% 

farmaceutski a 1L 
kom 500     

16 

Test trake za 
merenje glukoze u 
krvi za aparat ACCU 
CHEK Active 

kutija 380 

    

17 
Sterilni hirurški 
nožidi br. 11 

kom 100 
    

18 Papirna vata 1 kg kg 20 
    

19 Aspiracioni kateter kom 350 
    

20 
Polietilenske 
rukavice 

kom 24000 
    

21 Dvoslojni prekrivač kom 300 
    

22 
EKG elektrode 
SKINTACT F55 ili 
ekvivalent 

kom 20000 
    

23 

EKG elektrode sa 
gelom  
FSRG 1 ili ekvivalent 
za holter 

kom 3.000 

    

24 Gel za EKG od 260g kom 360     

25 
Gel za ultrazvuk od 

1 kg 
kom 50     

26 Film za ultrazvuk kom 50     

27 
Vodič za tubus 

odraslih 
kom 60     

28 Vodič za tubus dečji  kom 60     

29 
Papir za EKG MAC 

500 
90mmx90mmx360 

kom 300     

30 
Papir za EKG MAC 

400 
80mmx90mmx200 

kom 400     

31 

Papir za defibrilator 
NIHON KOHDEN –

TEC 7721K 
50mmx100mmx200 

kom 300 

    

32 

Papir za defibrilator 
MEDTRONIC LIFE 

PAK 12 
50mmx30m 

kom 300 
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33 

Papir za defibrilator 
E SERIES ZOLL 
dimenzije 
90mmx90mmx200 

kom 400 

    

34 
EKG papir za EKG 
aparat HS 80CL 
80mmx40m 

kom 828 
    

 
1.2. Саставни деп пвпг угпвпра је ппнуда дпбављаша брпј ….................... пд .............................. 2017. гпдине кпја 

је дпстављена пп ппзиву за ппднпщеое ппнуда и прихваћена пд стране струшне кпмисије нарушипца . 
 
2. ЦЕНЕ И ПППУСТИ 
2.1. Цене дпбара утврђене су ппнудпм дпбављаша брпј ........................ пд .............................2017. гпдине. 
 
3. РПК И НАЧИН ПЛАЋАОА 
3.1. Нарушилац се пбавезује да ће плаћаое пп пвпм угпвпру изврщити у рпку пд ............ дана пд дана 

изврщене исппруке дпбара и дпстављене фактуре . 
 
4. РПК ИСППРУКЕ 
4.1. Дпбра шија је купппрпдаја предмет пвпг угпвпра исппрушују се на паритету ф-цп магацин нарушипца. 
4.2.  Рпба се исппрушује у дпгпвпреним кплишинама, сукцесивнп, према захтеву купца, у рпку пд .......................  

шаспва/дана пд дана дпбијаоа наручбенице.  
4.3.  Прпдужеое рпка исппруке тплерище се самп у слушају вище силе и исти ће бити сагласнп пдређен схпднп 

времену трајаоа вище силе.  
4.4.  Пријем и квантитативну кпнтрплу исппрушених дпбара врщи пвлащћенп лице нарушипца и исте пверава 

свпјим пптписпм. 
 
5. ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
5.1. Дпбављаш је дужан да приликпм пбпстранпг пптписиваоа Угпвпра преда финасијску гаранцију за дпбрп 

изврщеое ппсла у фпрми пригинал сппствене бланкп менице, са клаузулпм „без  прптеста“ и рпкпм 
дпспећа „ пп виђеоу“ прпписанп пптписане и пверене са кппијпм депп картпна, пвлащћеоем за пппуну 
менице и пптврдпм п регистрацији менице кпд НБС  за дпбрп изврщеое ппсла у изнпсу пд 10 % 
угпвпрене вреднпсти набавке без урашунатпг ПДВ-а и  са рпкпм  важнпсти најмаое 30 дана дужим пд 
угпвпренпг рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. 

5.2. Нарушилац ће прилпжену финансијску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла искпристити у сврху накнаде 
щтете у следећим слушајевима : 

o У слушају неизврщених угпвпрених пбавеза у рпкпвима и на нашин кпји су предвиђени угпвпрпм п јавнпј 
набавци, 

o У слушају непснпванпг једнпстранпг раскида угпвпра п јавнпј набавци пд стране дпбављаша, 
o У другим слушајевима неиспуоеоа угпвпрних пбавеза кпји мпгу дпвести дп угрпжаваоа рада нарушипца и 

нанети му щтету или угрпзи живпт и здравље пацијената на билп кпји нашин . 
 
6. КВАЛИТЕТ И КПЛИЧИНЕ 
6.1. Дпбрп кпје је предмет пвпг угпвпра мпра у пптпунпсти пдгпварати:  
 важећим дпмаћим и/или међунарпдним стандардима за ту врсту рпбе,  

 увереоима п квалитету и атестима дпстављеним уз ппнуду дпбављаша, кпји су издати пд стране 
надлежне, пвлащћене институције,  

 дпстављеним узпрцима прпизвпда, укпликп је дпстављаое узпрака изришитп захтеванп у кпнкурснпј 
дпкументацији.  

6.2. Нарушилац је пвлащћен да врщи кпнтрплу квалитета исппрушене рпбе у билп кпје време и без претхпдне 
најаве на месту пријема, тпкпм или ппсле исппруке, са правпм да узпрке прпизвпда из билп кпје 
исппруке дпстави независнпј специјализпванпј институцији ради анализе.  

6.3. У слушају када независна специјализпвана институција утврди пдступаое пд угпвпренпг квалитета 
угпвпра, трпщкпви анализе и ппвлашеоа неисправне рпбе кап и превпз неисправне рпбе падају на терет 
дпбављаша.  
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6.4. Квантитавни пријем рпбе врщи се приликпм пријема у магацину НАРУЧИОЦА у присуству ДОБАВЉАЧА. 
Евентуална рекламација пд стране НАРУЧИОЦА на исппрушене кплишине мпра бити сашиоена у писанпј 
фпрми и дпстављена ДОБАВЉАЧУ у рпку пд 24 /двадесешетири/ шаса.  

6.5. Укпликп билп кпја исппрука не задпвпљи квалитет, ДОБАВЉАЧ је у пбавези да у рпку пд 3 (три) дана 
изврщи нпву исппруку, а трпщкпве ппвлашеоа рекламиране исппруке снпси ДОБАВЉАЧ.  
 

7. УПРАВЉАОЕ НЕУППТРЕВЉИВИМ ЛЕКПВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА 
7.1. У складу са шланпм 56. Закпна п управљаоу птпадпм, купац кап здравствена устанпва се пбавезује да 

неупптребљиве лекпве и медицинска средства (лекпва и медицинска средства са истеклим рпкпм 
трајаоа, расуте лекпве и медицинска средства, неисправне лекпве и медицинска средства у ппгледу 
квалитета и др.), врати дпбављашу ради безбеднпг третмана, а дпбављаш се пбавезује да такве лекпве и 
медицинска средства преузме.  

 
8. ПАКПВАОЕ И АМБАЛАЖА 
8.1. Дпбра шија је купппрпдаја  предмет пвпг Угпвпра мпрају  бити упакпвана на нашин кпји је упбишајан за ту 

врсту дпбара и исппрушена у пргиналнпј амбалажи (кпнтејнер) прпизвпђаша. 
8.2. Дпбра  мпрају бити трансппртпвана на нашин кпји гарантује пшуваое непщтећенпсти амбалаже и дпбара . 
 
9. ВИША СИЛА 
9.1. Наступаое вище силе пслпбађа пд пдгпвпрнпсти Угпвпрне стране за кащоеое у изврщеоу угпвпрених 

пбавеза. О датуму наступаоа, трајаоу и датуму престанка вище силе, угпвпрене стране су пбавезне, да 
једна другу пбавесте писменим путем у рпку пд 24 /двадесетшетири/ шаса.  

9.2. Кап слушајеви вище силе сматрају се прирпдне катастрпфе, ппжар, ппплава, експлпзија, трансппртне 
несреће, пдлуке пргана власти и други слушајеви, кпји су Закпнпм утврђени кап вища сила. 
 

10. СППРПВИ 
10.1. Угпвпрне стране су сагласне да се евентуални сппрпви пп пвпм Угпвпру рещавају  сппразумнп, а у 

слушају сппра угпварају стварну и месну надлежнпст Привреднпг суда у Бепграду, уз примену права 
Републике Србије.  
 

11. РАСКИД УГПВПРА 
11.1. Свака угпвпрна страна незадпвпљна испуоеоем угпвпрних пбавеза друге угпвпрне стране мпже 

захтевати раскид угпвпра, ппд услпвпм, да је свпје угпвпрне пбавезе у пптпунпсти и благпвременп 
изврщила. 

11.2. Угпвпрна страна кпја жели да раскине угпвпр се пбавезује да претхпднп, другпј угпвпрнпј страни, 
дпстави писанп пбавещтеое п разлпзима за раскид угпвпра и да јпј пстави примерен рпк пд 7 (седам) 
дана за испуоеое пбавеза.  Укпликп друга угпвпрна страна не испуни пбавезу ни у накнаднп пстављенпм 
примеренпм рпку – Угпвпр ће се раскинути.  

11.3. Плаћаое пп пвпм угпвпру у 2017. гпдини врщиће се дп нивпа средстава пбезбеђених Финансијским 
планпм за 2017. гпдину, за пве намене. За пбавезе кпје пп пвпм угпвпру дпспевају у 2018. гпдини, 
нарушилац ће изврщити плаћаое дпбављашу дпбара пп пбезбеђиваоу финансијских средстава усвајаоем 
финансијскпг плана нарушипца за 2018. гпдину или дпнпщеоем пдлуке п привременпм финансираоу. У 
супрптнпм угпвпр престаје да важи без накнаде щтете збпг немпгућнпсти преузимаоа пбавеза пд стране 
купца.   

 
12. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ 
12.1. Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују да је измена пвпг угпвпра мпгућа самп из пбјективних разлпга 

кпји мпрају бити предвиђени ппсебним прпписима . 
 

13. СТУПАОЕ НА СНАГУ УГПВПРА 
13.1   Овај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пбе угпвпрне стране.  

13.2   Прпдавац је дужан да приликпм пптписиваоа угпвпра дпстави нарушипцу финансијску гаранцију из 
шлана 5. Овпг угпвпра.  
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14. ВАЖЕОЕ УГПВПРА 
14.1  Угпвпрне стране су сагласне да угпвпр важи 12 месеци или дп спрпвпђеоа јавних набавки пд стране 
Тела за централизпване јавне набавке пбразпванпг на Републишкпм, Ппкрајинскпм или нивпу Лпкалне 
сампуправе.  
14.2  Укпликп у тпку текуће календарске гпдине не дпђе дп централизпванпг спрпвпђеоа јавних набавки, 
угпвпр прпизвпди правна дејства дп реализације ппредељених финансијских средстава.  
 
15. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  
15.1  Овај Угпвпр сашиоен је у 4 /шетири/ истпветна примерка на српскпм језику, пд кпјих се свакпј угпвпрнпј 
страни урушују пп 2 /два/ примерка.  

15.2 Саставни деп пвпг Угпвпра су и оегпви прилпзи, какп следи:  
Прилпг бр. 1 – Ппнуда бр. ............ пд ............2017. гпд.  
Прилпг бр. 2 – Финансијска гаранција Дпбављаша . 
 
 
 
 
 
         ДПБАВЉАЧ                                                                                                             НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                      ГРАДСКИ ЗАВПД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ППМПЋ 
                                                           Др спец интерне медицине  Гпран Чплакпвић 
         ДИРЕКТОР                                                                                      ДИРЕКТОР ЗАВОДА                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Овај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним ппнуђачем. Акп ппнуђач без 
пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне 
набавке дпставити дпказ негативне рефренце, пднпснп исправу п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа 
пбавеза у ппступку јавне набавке 
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X ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

                          
 

 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш _______________________________________________________ 
*навести назив ппнуђача], дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у 
табели: 

 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
 
 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца 
накнаду трпщкпва. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш 
тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

 

 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 
 
 
Датум:________________                                                 М.П.                                                    Ппнуђаш 
 
 
                                    ________________ 
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XI  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
 
 
 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, ___________________________________________________________,  
                                                                                                         (Назив ппнуђача) 
даје:  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку предметне јавне 
набавке ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 
 

 
Датум:___________________ М.П.                                      Ппнуђаш 

 
                                                                                                                                                ________________ 
 

 
 
 
Напомена: У случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручулац ће пдмах 
пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, 
мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је 
ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се 
уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда 
кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закпна.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из 
групе ппнуђача и пверена печатпм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


