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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Наручилац : Здравствени Центар Зајечар, Расадничка број бб, Зајечар
2. Интернет адреса: (http://zczajecar.com/),
3. Eлектронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com
4. Врста поступка и основ за примену:
-Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ради закључења
уговора.
-Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-785/18 од 27.02.2018.године о основаности
примене преговарачког поступка без објављивања позива , члана 36.став 1.тачка 2). ЗЈН.
5. Врста предмета: Добра
6. Предмет јавне набавке добара је: Материјал за дијализу по типу дијализних машина за период
од годину дана.
7. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:

33181520-

потрошни материјал за реналну дијализу /
8.Предмет јавне набавке обликован је у 2 партије.
9. Укупно процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а:

Процењена вредност за партију 1 :
Процењена вредност зa партију 2 :

17.630.890,00 динара

6.941.050,00 динара без ПДВ-a.
10.689.840,00 динара без ПДВ-a.

10. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
11. Лице за контакт: Др Бисерка Тирменштајн-Јанковић, за правна и еконмска питања, служба
јавних набавки, тел.019/445-685, електронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com.

4. Услови учешћа у поступку
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном
документацијом.
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају
обавезне услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12).
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће једног лица у више од једне понуде
резултираће тиме што ће се такве понуде одбити као неприхватљиве.
5. Рок, начин и место подношења понуде
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом на
адресу:

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, ул. Расадничка бб
са назнаком: „ПОНУДА за ЈН 2ППБОП/18 - Материјал за дијализу по типу дијализних машина .- НЕ
ОТВАРАТИ“.
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На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, e-mail адреса, број телефона и
име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на
његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Рок за подношење понуда је 16.04.2018. године до 10:00 часова, без обзира на који начин
се понуде достављају.
Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата сматраће се неблаговременом и
Наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и
неблаговремена понуда.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач
не може да повуче нити да мења своју понуду.
Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Комисија Наручиоца ће разматрати само прихватљиве и одговарајуће понуде.
Неприхватљиве и неодговарајуће понуде Комисија неће разматрати, већ ће их одбити.
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најниже
понуђене цене.
Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани понуђачи
могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда на
адресу Наручиоца: Здравствени центар Зајечар, Зајечар, ул. Расадничка бб
− телефон-факс 019/421-164
-електронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com
уз напомену „Објашњење-позив за јавну набавку JН 2 ППБОП/18 - Материјал за дијализу по типу
дијализних машина .“
-особе за контакт: Др Бисерка Тирменштајн-Јанковић, за правна и еконмска питања,
служба јавних набавки, тел.019/445-685, електронска пошта: javne.nabavke.zcz@gmail.com.
6. Увид,односно преузимање конкурсне документације
Увид, односно преузимање конкурсне документације неопходне за давње понуде може се
извршити:
- у просторијама Здравственог центра Зајечар у Зајечару, Ул. Расадничка бб, радним данима од 8
до 13 часова
- поштом од стране Наручиоца, на предходни писмени или усмени захтев Понуђача,
- са Портала Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs
-на интернет страници наручиоца http://zczajecar.com/
7. Време и место отварања понуда
Отварање понуда ће бити јавно и обавиће Комисија Наручиоца по истеку рока за
подношење понуда, односно дана 16.04.2018.године, у 10.30 часова, на адреси Наручиоца
Здравствени центар Зајечар , ул. Расадничка бб.
Оверено и потписано пуномоћје за овлашћеног представника понуђача за присуствовање
отварању понуде доставља се уз понуду (као посебно писмено) или се предаје Комисији за јавну
набавку најкасније на отварању понуда. Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији
за јавну набавку даје на увид личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (Комисија
може и без достављања наведеног извода проверити тај податак на сајту Агенције за привредне
регистре).
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
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Одлуку о додели уговора ће донети у оквирном року од 25 дана од дана отварања понуда.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састваљена
Понуда мора бити састваљена на српском језику.
2. Валута којом се изражава цена у понуди
Вредност предметне јавне набавке из конкурсне документације се изражава у динарима.
3. Подаци о обавезној садржини понуде
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:
- попуњену табелу са техничким карактеристикама и структуром цена (образац 3),
печатом оверену и потписану;
- попуњен,печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 4. који је саставни део
конкурсне документације);
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Подаци о подизвођачу (Образац 4.1. који
попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем и који је саставни
део конкурсне документације);
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Подаци о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди (Образац 4.2. који попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду и који је саставни део конкурсне документације );
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о независној понуди(Образац 6 која
је саставни део конкурсне документације );
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови припремања понуде (Образац 7.
могу да попуне понуђачи, која је саставни део конкурсне документације )
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о поштовању обавеза из чл.75.став
2 Закона (Образац 8. могу да попуне понуђачи, која је саставни део конкурсне
документације)
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о обавези достављања на
увид оригинала или оверених копија доказа о испуњавању обавезних услова за учешће у
поступку (Образац 9 која је саставни део конкурсне документације );
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача да није имао раскид
уговора о испоруци добара-која су предмет јавне набавке(Образац 10 која је саставни део
конкурсне документације );
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача да располаже добрима
која су предмет јавне набавке (Образац 11 која је саставни део конкурсне документације );
- попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора који је саставни део конкурсне
документације (Образац 12 која је саставни део конкурсне документације ).

4. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде састваљена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов
саствани део, понуђачи попуњавају читко – штампаним/писаним словима, хемијском
оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
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Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом .
5. Понуда са варијантама није дозвољена и предметна набавка није подељена у
више партија.
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује
као понуђач у заједничкој понуди или као подизвођач
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1)до 2) Закона и то податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављуVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача 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 заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. Подизвођач
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 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 извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
9. Цена, начин и услови плаћања
Понуда обавезно садржи:
- податке о понуђачу: назив, седиште са адресом, име лица oвлашћеног за потписивање
уговора, име особе за контакт, пословни рачун и назив банке, ПИБ, матични број, шифру
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делатности, телефон, телефакс, електронску пошту,
- назнаку да се ради о понуди; понуда мора бити заведена код понуђача,
- датум сачињавања понуде,
- укупан износ цене ( царина, испорука, услуге и други евентуални трошкови) без
ПДВ-а, % ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ за уплату,
- рок и начин плаћања: у року oд максимално 60 дана oд дана издавања фактуре (рок
плаћања дати обавезно у данима који се рачуна од дана пријема исправно испостављене фактуре,
односно другог захтева за плаћање од повериоца који је испунио своју уговорну обавезу) понуђени рок плаћања не може бити дужи од рока утврђеног Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (”Службени гласник Републике Србије“ бр.
119/2012 и 68/2015); уколико понуђач у понуди понуди дужи рок од рока прописаног Законом,
приликом вредновања понуде рачунаће се најдужи рок прописан Законом; понуђачу није
дозвољено да захтева аванс.

Рачун поред oсновних података и података из чл. 42. Закона o ПДВ („Службени
гласник РС“, бр. 84/2004) мора дa садржи и податке захтеване oд стране Наручиоца, и тo:
број „купчеве“ јавне набавке , број Уговора, јединицу мере, цену пo jединици мере, назив
произвођача.
Понуде у којима је назначен краћи рок плаћања неће бити вредноване и рангиране ,
oдносно биће oдбијене као неприхватљиве.
- важност понуде: рок важности понуде не може бити краћи од 90 дана од јавног отварања
понуда,
- динамику испоруке: у року 24 сата од пријема писменог захтева , упућеног од стране
наручиоца .
- рубрику "остало",
- печат и потпис овлашћеног лица понуђача,
Цене из понуде морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а.
Цена, подаци из понуде од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда,
неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 12. Закона о јавним набавкама.
Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,68/15), односно тражиће
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
10. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI
TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO
DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI
PRI ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O
JAVNOJ NABAVCI

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i
privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u
Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada,
zapošljavanja i socijalne politike.
11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA
OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA


Prodavac je u obavezi da odmah nakon potpisivanja ugovora, a najkasnije za 7 dana od
potpisivanja, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla
7

Finansijsku garanciju za dobro izvršenje posla(važi za ugovore u vrednosti preko 5.000.000,00 din.)
Ponudjač je u obavezi da ukoliko mu bude dodeljen ugovor o javnoj nabavci u vrednosti preko
5.000.000,00 din. (petmilionadinara) bez obračunatog PDVa, u momentu potpisivanja ugovora o
javnoj nabavci Naručiocu dostavi finansijsku garanciju u vidu BANKARSKE GARANCIJE
ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA na 10% od ugovorene vrednosti bez PDVa, koja mora biti
bezuslovna, neopoziva i na prvi poziv plativa, sa rokom važenja 30 kalendarskih dana duže od
dana isteka ugovora.
Finansijska garancija za dobro izvršenje posla (za ugovore u vrednosti ispod 5.000.000,00 динара)
Ponudjač kojem bude dodeljen ugovor u visini do 5.000.000,00 din. bez obračunatog PDVa,
dužan je da prilikom potpisivanja ugovora dostavi blanko solo menicu sa meničnim
ovlašćenjem u visini od 10% od ugovorene vrednosti bez PDVa. Menica mora biti
registrovana u Registru NBS, overena pečatom i potpisana od strane lica čiji se potpis nalazi na
kartonu deponovanih potpisa, a uz istu mora biti dostavljeno potpisano i overeno menično
ovlašćenje, sačinjeno na memorandumu ponudjača sa naznakom „bezuslovna, neopoziva i na
prvi poziv plativa“, kao i fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke.
Svaka ponuda koja nije osigurana finansijskom garancijom biće odbijena od strane Naručioca
kao neprihvatljiva.
Sredstvo finansijskog obezbeđenja će biti realizovano ukoliko ponudjač u toku sprovodjenja
ugovora odustane od istog, ili ukoliko ponudjač nesprovodjenjem ugovora omete naručioca u
redovnom radu i nanese mu štetu ili ugrozi život pacijenata na ma koji način, ili neuredno ili
neadekvatno izvršava predmetne usluge.
12. Начин означавања поверљивих података у понуди
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног
лица понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,68/15).
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Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуда.
Наручилац ће за заинтересовано лице у року од три дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници .
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Здравствени центар Зајечар,
ул. Расадничка бб, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације за јавну набавку 2 ППБОП/18 - Материјал за дијализу по типу
дијализних машина “ или

e-mail-om: javne.nabavke.zcz@gmail.com.

14. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде. Наручилац може да врши и контролу
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

15. Рок за закључење уговора
Понуђач ће бити позван да најдуже у року од 8 (осам) дана по истеку рока за
подношење захтева за заштиту права понуђача, приступи закључењу уговора.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

16. Рок важења понуде
Понуђач је обавезан да у понуди наведе рок важења поунде, који не може бити краћи од
90 дана од дана отварања понуде.
17. Место и време испоруке добара
Испорука добара – Материјала за дијализу по типу дијализних машина за потребе
службе дијализе Здравственог центра Зајечар , ул. Расадничка бб, Зајечар, вршиће се на
адреси Наручиоца-болничка апотека.
Време испоруке добара је до истека важења уговора, односно годину дана од
закључења уговора.
18. Критеријуми за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног
рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања.
19.ЕЛЕМЕНТ УГОВОРА O KОЈЕМ ЋE СE ПРЕГОВАРАТИ У OВOM ПОСТУПКУ JE :
укупна понуђена цена
20.НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА се односи на давање попуста у oдређеном проценту на укупну цену
из понуде, a преговарање се врши у једном кругу преговарања. Oстали елементи уговора не могу бити
предмет преговарања.
Представник понуђача мора предати комисији овлашћење за преговарање, оверено и потписано
од стране законског заступника понуђача. Ако овлашћени представник понуђача не присуствује
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преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у
достављеној понуди. У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане
у достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
21. Начин и рок подношења захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, радним даном, 07,00 – 15,00 часова,
поштом на адресу: Здравствени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар, непосредно
на писарницу ЗЦЗ на наведеној адреси или електронском поштом на е-маил:
јавне.набавке.зцз@гмаил.цом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email:javne.nabavke.zcz@gmail.com , факсом на број 019/421-164 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
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смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Здравствени центар Зајечар; јавна набавка ЈН бр.2ППБОП/18;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком
1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Упутство за уплату таксе за захтев за заштиту права налази се на интернет
страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:
www.kjn.gov.rs
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина
период од годину дана

за

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ ДИЈАЛИЗНОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ТИПУ ДИЈАЛИЗНИХ МАШИНА
СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ОБРАЗАЦ 3

ПОНУЂАЧ
_________________________________
_________________________________
Број: _______________
Датум: _______________ 2018. године
Место: ___________________________
Партија 1Ред
бр

1

2

3

4

Н а з и в

AV linija komplet za
hemodijalizu/hemodij
afiltraciju za tip
aparata AK 200 Ultra
S ‘’BLOOD TUBING
SYSTEM BL 200BD
’’
Supstituciona linija za
hemodijafiltraciju za
tip aparata AK 200
Ultra S
‘’ULTRASTERISET
GAMMA’’
Filter za visoko
prečišćenu vodu za tip
aparata AK 200 Ultra
S ‘’ULTRAFILTER
U8000S’’
Sredstvo za hladnu
sterilizaciju mašina za
tip aparata AK
200Ultra S, na bazi
persirćetne kiseline
(pakovanje od 10L)

Јединич
на цена
Јединица Количина
без ПДВа

% ПДВ

Једини
чна
цена са
ПДВ-ом

Укупно
вредност
без ПДВ-а

Укупно
вредност
са ПДВом

Произвођач

60
Kom

Kom

40

Kom

8

L

10

12

‘’DIALOX’’

5

6

7

8

9

10

11

Şredstvo za
sterilizaciju mašine na
bazi natrijum
karbonata, kertridž za
tip aparata AK 200
Ultra S I Artis Physio
‘’CLEAN CART A’’
Sredstvo za
sterilizaciju mašine na
bazi limunske
kiseline, kertridž za
tip aparata AK 200
Ultra S , Artis Physio
‘’CLEAN CART C’’
BICART SET (BiCart
Select
CombiPac+Select
Bag One / Select Bag
Citrat) za mašine AK
200 UltraS , Artis
Physio“Bicart select“
AV linija komplet za
hemodijalizu za tip
aparata Artis Physio
‘’ARTIS SET HD
DNL HC’’
AV linija komplet za
hemodijafiltraciju za
tip aparata Artis
Physio ‘’ARTIS SET
PREPOST’’
Supstituciona linija za
hemodijafiltraciju za
tip aparata Artis
Physio ‘’ULTRA
HDF LINE’’
Filter za visoko
prečišćenu vodu za tip
aparata Artis Physio
‘’ULTRAFILTER U
9000’’
У

Kom

250

Kom

1450

Kom

2700

Kom

2350

Kom

290

Kom

290

Kom

55

К

У

П

Н

О
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Партија 2Ред
бр

1

2

3

4

5

6

Н а з и в

AV linija komplet za
tip aparata Fresenius
4008S, 4008H I
4008B ‘’AV sistem F
204 B-R’’
AV linija komplet za
tip aparata Fresenius
5008 ‘’AV SET
ONLINE PLUS 5008R’’
AV linija komplet za
tip aparata Fresenius
5008S ‘’AV SET
ONLINE PRIMING
5008S-R’’
Filter za visoko
prečišćenu vodu tip
aparata 5008, 5008S,
4008S, 4008H I
4008B ‘’DIASAFE
PLUS FILTER’’
Sredstvo za hladnu
sterilizaciju za tip
aparata Fresenius
5008, 5008S, 4008S,
4008H I 4008B, na
bazi persirćetne
kiseline u
koncentraciji 3,54,9% i vodonik
perkisida u
koncentraciji 28,531,5%, veličina
pakovanja do 10L
‘’PURISTERIL 340’’
Suvi bikarbonat u
odgovarajućem
pakovanju,
650/900/950g za tip
aparata Fresenius
5008, 5008S, 4008S,
4008H I 4008B
‘’BIBAG 5008’’

Јединич
на цена
Јединица Количина
без ПДВа

Kom

% ПДВ

Једини
чна
цена са
ПДВ-ом

Укупно
вредност
без ПДВ-а

Укупно
вредност
са ПДВом

Произвођач

750

Kom

950

Kom

2800

Kom

88

L

470

Kom

4500

14

У

К

У

П

Н

О

1. Понуђач доставља јединичну и укупну вредност добара.
2. Цена се доставља са и без ПДВ. У цену су укалкулисани сви зависни трошкови .
Приликом оцењивања понуде, узима се цена без ПДВ.
3. Понуђач је – није
обвезник пореза на додату вредност (непотребно прецртати).
4. Цена f-co магацин наручиоца.
5. Место испоруке: f-co магацин болничке апотеке наручиоца.
6. Набавка сукцесивно, према потребама наручиоца.
7. Плаћање: ___________________________________________________ (уписати
начин, услове и рокове плаћања, с тим што се не може понудити рок плаћања дужи
од рока утврђеног Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама (”Службени гласник Републике Србије“ бр.
119/2012).
8. Одступање у планираним количинама набавке +/- 5%.

У ___________ , дана ______ 2018. године

М.П.

П О Н У Ђ А Ч
______________________
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина

4. О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
бр.___________од __________године
За ЈН бр. 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина, партија

1

1. Подаци о понуђачу:
Назив (име) понуђача:
______________________________________________________________________
Седиште и тачна адреса:
______________________________________________________________________
Шифра делатности:
_________________________________________________________________________
2. Понуду подносимо (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничка понуда
3. Укупна цена је: _____________ динара без ПДВ-а, ____________ ПДВ;
_____________ динара
са ПДВ-ом. У цени су укалкулисани сви
зависни
трошкови, по паритету F-co магацин наручиоца.
4. Услови понуде:
Рок плаћања је одложен:_________________дана (рок плаћања дати обавезно у данима
који се рачуна од дана пријема исправно испостављене фактуре, не краћи од 60 дана)

Важност понуде:
______________________________________________________________
(најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда)
Рок испоруке је________дана од дана пријема захтева ( не дужи од 24 сата од пријема
писменог захтева).

Паритет испоруке:Ф-цо истоварено у магацину болничке апотеке наручиоца.
Назив произвођача:_______________________________________________
Рок за започињање и отклањање рекламације је _______дана.
Напомена понуђача:______________________________________________

Место и датум

Понуђач
М. П.

_____________________

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина

4. О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е
бр.___________од __________године
За ЈН бр. 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина, партија

2

1. Подаци о понуђачу:
Назив (име) понуђача:
______________________________________________________________________
Седиште и тачна адреса:
______________________________________________________________________
Шифра делатности:
_________________________________________________________________________
2. Понуду подносимо (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничка понуда
3. Укупна цена је: _____________ динара без ПДВ-а, ____________ ПДВ;
_____________ динара
са ПДВ-ом. У цени су укалкулисани сви
зависни
трошкови, по паритету F-co магацин наручиоца.
4. Услови понуде:
Рок плаћања је одложен:_________________дана (рок плаћања дати обавезно у данима
који се рачуна од дана пријема исправно испостављене фактуре, не краћи од 60 дана)

Важност понуде:
______________________________________________________________
(најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда)
Рок испоруке је________дана од дана пријема захтева ( не дужи од 24 сата од пријема
писменог захтева).

Паритет испоруке:Ф-цо истоварено у магацину болничке апотеке наручиоца.
Назив произвођача:_______________________________________________
Рок за започињање и отклањање рекламације је _______дана.
Напомена понуђача:______________________________________________

Место и датум

Понуђач
М. П.

_____________________

___________________
(потпис овлашћеног лица)
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1) OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefaks:
Broj računa ponuđača i naziv banke:
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

2) PONUDU PODNOSI:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi
sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa
ponuđača

M. P.
Datum
_____________________________

Ponuđač
________________________________

Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su
u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se
opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa
ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac
ponude.
Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za
svaku partiju posebno.
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4.1.) PODACI O PODIZVOĐAČU

1)

Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:

2)

Naziv podizvođača:

Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:
Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa
podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da
se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog
podizvođača.
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4.2.) PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1)

2)

3)

Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:

Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u
tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i
dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина

4.3.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И ЧЛ. 76. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________ [навести назив понуђача] у преговарачком поступку
јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда – Материјал за дијализу по типу
дијализних машина , за период од годину дана, Бр. 2ППБОП/2018, испуњава све услове из
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 или
давања мита, кривично дело преваре;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) –Решење Министарства
здравља РС ;

да је Понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ
ПРИЛАЖУ УЗ ПОНУДУ:
1) Да над њим није покренут поступак стечаја, или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак.
- Доказ доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није у обавези да исти
доставља уз понуду.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)
2) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.
- Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈОН) за 2015. и 2016. обрачунску годину
или биланс стања и биланс успеха, којим се доказује позитиван финансијски биланс, односно да
понуђач није пословао са губитком.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)
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3) Да понуђена добра испуњавају прописане услове у погледу квалитета и исправности.
-Сва понуђена добра морају бити уписана у Регистар медицинских средстава

или
лекова који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије. Сходно томе, понуђачи су
дужни да уз понуду доставе важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар
медицинских средстава или Решење о стављању лека у промет, издата од стране Агенције за
лекове и медицинска средства Србије.
-Доказ :Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава или Решење

о стављању лека у промет

Напомена:Уколико су Решења истекла и нису обновљена, при чему добро може да се нађе
у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл.гласник
РС“бр. 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да таква Решења достави заједно са копијом
предатог захтева за обнову Решења о упису.
-Понуђачи су дужни да уз понуду доставе оригинал или фотокопију Каталога или
извод из Каталога или Упутство за употребу понуђених добара, са преводом на српски језик
уколико је каталог/ упутство на енглеском језику, на основу којег ће Наручилац
недвосмислено извршити проверу свих наведених техничких карактеристика. Понуђач је
дужан да у каталогу/ упутству или изводу из каталога понуђено добро маркира, обележи и
поред истог упише редни број партије.
-Доказ: Каталог или извод из Каталога или Упутство за употребу понуђених добара
4) Понуђач располаже превозно средство за испоруку добра која су предмет јавне набавке.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)
5) Да понуђач није имао раскид уговора о испоруци добара који су предмет јавне набавке, у
последњих 12 месеци, пре објављивања позива за подношење понуда и да ће располагати траженом
количином добара .
-Доказ: - Изјава понуђача (Образац број 10).
6) Понуђач располаже са добрима која су предмет јавне набавке на лагеру у свом магацину,
најмање 30% од количине за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке) и да ће располагати
количином из техничке спецификације тражених добара Наручиоца.
-Доказ: - Изјава понуђача (Образац број 11).

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина

4.4.ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И ЧЛ. 76. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач___________________________________ [навести назив подизвођача] у преговарачком
поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда -Материјал за дијализу по типу
Бр. 2ППБОП/18,
дијализних машина , за период од годину дана, обликован по партијама ,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1)
Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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 или давања мита, кривично
дело преваре;
3)
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)
да је подизвођач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ
ПРИЛАЖУ УЗ ПОНУДУ:
1) Да над њим није покренут поступак стечаја, или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак.
- Доказ доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није у обавези да исти
доставља уз понуду.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)
2) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.
- Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈОН) за 2015. и 2016. обрачунску годину
или биланс стања и биланс успеха, којим се доказује позитиван финансијски биланс, односно да
понуђач није пословао са губитком.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)
3) Да понуђена добра испуњавају прописане услове у погледу квалитета и исправности.
-Сва понуђена добра морају бити уписана у Регистар медицинских средстава или лекова који
води Агенција за лекове и медицинска средства Србије. Сходно томе, понуђачи су дужни да
уз понуду доставе важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских
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средстава или Решење о стављању лека у промет, издата од стране Агенције за лекове и
медицинска средства Србије.
-Доказ :Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава или Решење
о стављању лека у промет

Напомена:Уколико су Решења истекла и нису обновљена, при чему добро може да се нађе
у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл.гласник
РС“бр. 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да таква Решења достави заједно са копијом
предатог захтева за обнову Решења о упису.
-Понуђачи су дужни да уз понуду доставе оригинал или фотокопију Каталога или
извод из Каталога или Упутство за употребу понуђених добара, са преводом на српски језик
уколико је каталог/ упутство на енглеском језику, на основу којег ће Наручилац
недвосмислено извршити проверу свих наведених техничких карактеристика. Понуђач је
дужан да у каталогу/ упутству или изводу из каталога понуђено добро маркира, обележи и
поред истог упише редни број партије.
-Доказ: Каталог или извод из Каталога или Упутство за употребу понуђених добара
6) Понуђач располаже превозно средство за испоруку добра која су предмет јавне набавке.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO
KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
− OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
IZ ČL. 75. ZAKONA
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђачи су
дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ
ПРИЛАЖУ УЗ ПОНУДУ:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
- Понуђач доставља Извод из регистра Агенције за привредне регистре.
2) Да он 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 или давања мита, кривично дело преваре.
- Понуђач доставља потврду надлежног суда, односно надлежне полицијске управе.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
- Понуђач доставља Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода, или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке /Решење Министарства здравља РС /.
Понуђача при састављању своје понуде мора изричито навести да је 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 понуде.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ
ПРИЛАЖУ УЗ ПОНУДУ:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) Да над њим није покренут поступак стечаја, или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак.
- Доказ доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није у обавези да исти
доставља уз понуду.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)
2) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.
- Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈОН) за 2015. и 2016. обрачунску годину
или биланс стања и биланс успеха, којим се доказује позитиван финансијски биланс, односно да
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понуђач није пословао са губитком.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)
3) Да понуђена добра испуњавају прописане услове у погледу квалитета и исправности.
-Сва понуђена добра морају бити уписана у Регистар медицинских средстава или лекова који
води Агенција за лекове и медицинска средства Србије. Сходно томе, понуђачи су дужни да
уз понуду доставе важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских
средстава или Решење о стављању лека у промет, издата од стране Агенције за лекове и
медицинска средства Србије.
-Доказ :Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава или Решење
о стављању лека у промет

Напомена:Уколико су Решења истекла и нису обновљена, при чему добро може да се нађе
у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл.гласник
РС“бр. 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да таква Решења достави заједно са копијом
предатог захтева за обнову Решења о упису.
-Понуђачи су дужни да уз понуду доставе оригинал или фотокопију Каталога или
извод из Каталога или Упутство за употребу понуђених добара, са преводом на српски језик
уколико је каталог/ упутство на енглеском језику, на основу којег ће Наручилац
недвосмислено извршити проверу свих наведених техничких карактеристика. Понуђач је
дужан да у каталогу/ упутству или изводу из каталога понуђено добро маркира, обележи и
поред истог упише редни број партије.
-Доказ: Каталог или извод из Каталога или Упутство за употребу понуђених добара
4) Понуђач располаже превозно средство за испоруку добра која су предмет јавне набавке.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)

5) Да понуђач није имао раскид уговора о испоруци добара који су предмет јавне набавке, у
последњих 12 месеци, пре објављивања позива за подношење понуда и да ће располагати траженом
количином добара .
-Доказ: - Изјава понуђача (Образац број 10).
6) Понуђач располаже са добрима која су предмет јавне набавке на лагеру у свом магацину,
најмање 30% од количине за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке) и да ће располагати
количином из техничке спецификације тражених добара Наручиоца.
-Доказ: - Изјава понуђача (Образац број 11).
7) Понуђач располаже превозно средство за испоруку добра која су предмет јавне набавке.
-Доказ: Изјава понуђача и изјава подизвођача (Образац 4.3. и Образац 4.4. конкурсне
документације)

НАПОМЕНЕ:
-Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
-Лице уписано у Регистар понуђача организације надлежне за регистрацију привредних
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субјеката није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. Закона о јавним набавкама.
-Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама могу се доставити
у неовереним копијама или изјавама из конкурсне документације.
-Наручилац може од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о додели уговора, тражити да у року од пет дана од
дана пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију појединих или
свих доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, уколико је наведене
доказе доставио уз понуду у неовереној копији.
-Уколико понуђач на захтев наручиоца не достави на увид оригинал или оверену копију доказа
о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, таква понуда ће се одбити као
неприхватљива.
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ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у преговарачком
поступку јавне набавке без обајвљивања позива за подношење понуда- Материјал за дијализу по
типу дијализних машина
, за период од годину дана, Бр. 2ППБОП/18 поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
_______________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС 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 средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 68/15), као одговорно
лице понуђача у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке
Материјал за дијализу по типу дијализних машина

, за период од годину дана, Бр. 2ППБОП/18

дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада, и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

У __________________
Дана: _________________

Потпис понуђача
М.П.

________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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9.

И

З

Ј

А

В

А

О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА НА УВИД ОРИГИНАЛА ИЛИ ОВЕРЕНИХ КОПИЈА ДОКАЗА О
ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Овом изјавом, под пуном моралном и материјалном одговорношћу, понуђач
___________________________________________________________
(назив
понуђача)
из
__________________________, улица ____________________________ број _____, се обавезује да,
уколико његова понуда буде оцењена као најповољнија, пре доношења одлуке о додели уговора, у
року од 5 (пет) дана од пријема писменог позива наручиоца, наручиоцу достави на увид оригинал или
оверену копију појединих или свих доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, уколико је наведене доказе доставио уз понуду у неовереној копији.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НИЈЕ ИМАО РАСКИД УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА
КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У понуди за ЈН бр. 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина , под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у последњих 12
месеци нисмо имали раскид уговора о испоруци добара која су предмет јавне набавке због
неиспуњења уговорних обавеза , као и да ћемо располагати траженом количином добара у
ЈН Бр. 2ППБОП/18 .

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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11.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА РАСПОЛАЖЕ СА ДОБРИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У понуди за ЈН бр. 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина
, под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да располажемо са добрима
која су предмет јавне набавке на лагеру у свом магацину у сваком тренутку најмање у количини од
30% количине за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке, и омогућити Наручиоцу увид у
стање магацина за предметна добра у сваком тренутку. Такође, изјављујемо да ћемо располагати
количином добара Наручиоца из техничке спецификације тражених добара током важења уговора.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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12. MODEL UGOVORA
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
Расадничка бб, Зајечар
Редни број јавне набавке: 2ППБОП/18 – Материјал за дијализу по типу дијализних машина
Број:______________
Датум:____________
ЗАЈЧАР
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(Модел)
Закључен између:
1). Здравственог центра Зајечар Расадничка бб, Зајечар , кога заступа в.д.директора
Стојановић др Мирослав (у даљем тексту: Купац), порески идентификациони број 101329997, матични
број 07201885
и
2). ___________________________________, са седиштем у _________________,
ул.________________________________________, бр.________, кога заступа директор
___________________________ (у даљем тексту: Продавац), порески идентификациони број
________________, матични број _______________.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Купац, на основу Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-785/18 од
27.02.2018.године о основаности примене преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење позива , обавештења o покретању преговарачког поступка које
садржи податке из Прилога 3E и позива за подношење понуда упућеног понуђачима
дана 04.04.2018.г. Здравствени центар Зајечар спровео преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење позива, бр. 2ППБОП/18 - Материјал за дијализу по
типу дијализних машина , за период од годину дана, да је Продавац доставио понуду
заводни број ________ од _________2018. године заведену код наручиоца под број
________ од _________2018. године која се налази у прилогу Уговора и саставни је део
овог Уговора;
- да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације и роком
важности од ______ дана од дана јавног отварања понуда.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка добара из партије бр.________, по реализованој јавној набавци у
преговарачком поступку без објављивљња позива за подношење понуда број 2ППБОП/18 – материјал
за дијализу по типу дијализних машина за период од годину дана, наведено у Обрасцу број 3. спецификацији понуде, са структуром цене Продавца, која је саставни део понуде и овог Уговора.

___________________________________________________________________
( табеларни приказ добара са ценама и количинама –попуњава наручилац )
Члан 3.
Цена за наведена добра из члана 2. овог Уговора износи :
_____________________________________ динара, без ПДВ-а,
_____________________________________ динара, са ПДВ-ом.

Укупна уговорена цена као и јединичне цене из усвојене понуде Продавца су
непроменљиве и фиксне.
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом
за 2018.годину, за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће
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реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
За обавезе које пo oвом Уговору доспевају у 2018. години наручилац ће извршити требовање и
плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину
или доношењем Одлуке о привременом финансирању.У супротном уговор престаје да важи без
накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.
Члан 4.
Продавац се обавезује да Купцу добра испоручује сукцесивно, по захтеву наручиоца, у
периоду од једне године, сходно потребама Купца, до +/-5% од уговорене количине.
Купац ће Продавцу за сваку испоруку предати налог - поруџбеницу за испоруку добара.
Продавац се обавезује да испоруку добара врши у року од ____________дана по добијању
налога – поруџбенице Купца.
Место испоруке је магацин болничке апотеке, која се налази у Здравественом центру Зајечар.
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке
изврши квалитативан и количински пријем добра, што се потврђује потписом овлашћеног лица Купца
и овлашћеног лица Продавца на одговарајућем документу – евиденцији Продавца.
Члан 5.
Евиденција из члана 4. става 5. овог Уговора и достављена фактура Купцу, представљају
основ за плаћање.
Купац се обавезује да плати цену за испоручена добра - и то на рачун продавца, бр.
________________________, код ______________________ банке, у року од _____ дана од пријема
исправно испостављених фактура и обострано потписаних отпремница, на начин као је то

презентирано у понуди Продавца из предмета овог уговора (у складу са чланом 4.став
3.Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Сл.
Гласник РС“, бр.68/15 ) .
Рачун поред основних података и података из члана 42.Закона о ПДВ („Сл.гласник
РС“, бр.84/200) треба да садржи и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број
купчеве јавне набавке, број Уговора, јединицу мере, цену по јединици мере, назив
произвођача, и др.
Члан 6.

Наручилац задржава право дa oдступи oд уговорених количина.
Продавац je сагласан и прихвата oдступање у погледу планиране количине робе из члана 1.
oвог Уговора, зависно oд потреба купца , с тим да се не прекорачи уговорена финансијска
вредност.
Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе ,
- квалитету у врсти производа произвођача који је наведен у понуди.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа
из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета производа, трошкови анализе иду на терет Продавца.
Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину купца-болничка апотека у
присуству представника Продавца.
Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у
писменој форми и достављена продавцу у року од 48 (четрдесетосам ) часова.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину продавац је у
обавези да је замени исправном у року од 7 (седам ) дана.
Продавац се обавезује да, у случају немогућности испоруке уговорених добара, изда
одговарајућу потврду и о истом, обавести Купца у року од 12 (дванаест )часова, чиме
преузима обавезу на исплату евентуалне разлике између уговорене цене и цене по којој је
предметно добро набављено од трећег лица.
Купац има право једностраног раскида уговора и реализације средства финансијског
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обазбеђења извршења уговорне обавезе, уколико Продавац више од три пута изда потврду у
смислу овог члана.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.
Продавац je у обавези да одмах након потписивања уговора, а најкасније за 7 дана од
потписивања , достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
(важи за уговоре у вредности преко 5.000.000,00 динара).

Понуђач је у обавези да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци у вредности преко
5.000.000,00 динара (петмилионадинара) без обрачунатог ПДВа , у моменту потписивања
уговора о јавној набавци Наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду банкарске
гаранције за добро извршење посла на 10% од уговорене вредности без ПДВа, која мора бити
безусловна, неопозива и на први позив платива, са роком важења 30 календарских дана дуже
од дана истека уговора.
Финансијска гаранција за добро извршење посла
(важи за уговоре у вредности испод 5.000.000,00 динара)

Понуђач којем буде додељен уговор у висини до 5.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВа
дужан је да приликом потписивања уговора уместо банкарске гаранције достави бланко соло
меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од уговорене вредности уговора без
ПДВа. Меница мора бити регистрована у Регистру НБС, оверена печатом и потписана од
стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, а уз исту мора бити
достављено потписано и оверено менично овлашћење , сачињено на меморандуму понуђача
са назнаком“ безусловна, неопозива, и на први позив платива“ као и фотокопија картона
депонованих потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од
стране банке преко које је меница регистрована и то после дана пријема позива за подношење
понуда).

Средство финансијског обезбеђења ће бити реализовано уколико понуђач у току
спровођења уговора одустане од истог или уколико понуђач неспровођењем уговора омете
наручиоца у редовном раду и нанесе му штету или угрози живот пацијената на ма који начин
или неадекватно извршава предметне обавезе.
ВИША СИЛА

Члан 8.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза . О датуму наступања, трајања и датуму престанка више силе, уговорене
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири )
часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе , пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као
виша сила.
Члан 9
Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 15 дана од
дана обавештења друге уговорне стране уколико постоје оправдани разлози.
Купац задржава право да једнострано раскине уговор у случају ако за то настану оправдани
разлози:
- неиспуњење наруџбине од стране продавца у року датом у члану 6. овог Уговора
- роба није одговарајућег квалитета
Члан 10.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна,
са роком важности годину дана .
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Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора – уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се
надлежност Привредног суда у Зајечару.
Члан 12.

Oвај Уговор ступа нa снагу даном потписивања oбе уговорне стране и моментом
предаје средстава oбезбеђења из члана 7. oвог уговора.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветнa примерака, по 2 (два) примерка за обе
уговорне стране.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
у свему представљају израз њихове стварне воље.
ПРОДАВАЦ
_________________________

КУПАЦ
___________________

НАПОМЕНЕ:
Понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише модел
Уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела Уговора.
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.

37

38

