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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС”, број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број 1187 од 27.04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1188 од 
27.04.2018.године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку добра  

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА  

 

ЈН број 5/2018 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл.  

 

 

 
 

4 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

- Образац - ТАБЕЛА ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА 

 
 

9 

V Критеријуми за доделу уговора 17 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 19 

VII Образац понуде  30 

VIII Модел уговора 46 

IX Образац структуре цене 51 

X Образац трошкова припреме понуде 61 

XI Образац изјаве о независној понуди 62 

 

XII 

Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона 

63 

 

XIII Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније 

закљученим уговорима 

64 

XIV Образац изјаве за средство финансијског обезбеђења 65 

XV Образац изјаве за технички капацитет 66 

XVI Образац изјаве за кадровски капацитет 67 

XVII Образац изјаве о непостојању сукоба интереса 68 

XVIII Овлашћење представника понуђача 69 

 

 

Напомена: 

Конкурсна документација има укупно 69 (шездесет девет) страна. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о наручиоцу: 
Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

Адреса: Трг ослобођења 9, 25230 Кула 

ПИБ наручиоца: 100262820 
Матични број: 08005281 

Врста наручиоца: Здравствена установа 

Интернет страница: dzkula.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке број 5/2018 су добра - медицински потрошни материјал, по партијама, 

а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.  

 

4. Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Напомена: није у питању резервисана јавна набавка. 
 

6. Контакт: 
Лице за контакт: Јасмина Булатовић 
Е-mail адреса: dzkula@mts.rs 

Факс: +381 721 246 или +381 25 723 048 

 

7. Конкурсна документација се може преузети:  
- на Порталу јавних набавки  

- на интернет страници: dzkula.rs 

 
8. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда: 

Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити непосредно 

или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула. 
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:  

„Понуда за јавну набавку добра  -  медицински потрошни материјал, партија 
__________________, ЈН број 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте наводи се назив и тачна адреса понуђача, име и телефон особе за контакт.  

 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:  
Рок за подношење понуда је 14.06.2018.године (четвртак) до 10,30 часова, без обзира на 

начин доставе.  

 

9. Подаци о месту, времену и начину отварања понуда:  

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 14.06.2018.године 

(четвртак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у 
присуству овлашћених представника понуђача. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку 

отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

 

mailto:dzkula@open.telekom.rs
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10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији 

наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда - Поглавље XVIII 

конкурсне документације. 
Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда потписују 

Записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и њихово присуство. Овлашћени 

представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да изнесе евентуалне 
примедбе на поступак отварања, које се уносе у Записник о отварању понуда. 
 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке број 5/2018 су добра - медицински потрошни материјал, по партијама. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33140000 - медицински потрошни материјал. 

 

2. Партије: 
Предмет  јавне  набавке је обликован у 6 (шест) партија, назив и ознака из општег речника 

набавке: 33140000 - медицински потрошни материјал, и то: 

- Партија 1 - Санитетски потрошни материјал; 

- Партија 2 - РТГ материјал; 
- Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал; 

- Партија 4 - Материјал за зубну технику; 

- Партија 5 - Rivanolum 1%o rastvor a 1l; 
- Партија 6 - Хемикалије и раствори. 

 

Број и тачан назив партија са добрима који су предмет јавне набавке у оквиру сваке партије су 
наведени у Поглављу III конкурсне документације. 

 
 

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛИЧНО 

 

Предмет набавке: Медицински потрошни материјал, по партијама. 

 

Техничке карактеристике, количина и опис добара:  

 

Партија 1 - Санитетски потрошни материјал 

 

Ред.бр. Назив Јединица 

мере 

Количина 

1. KANILE INTRAVENSKE комад 3.000 

2. ŠPATULE DRVENE "ROMED"  a 100 паковање 200 

3. BENZIN MEDICINSKI  a 1 lit литар 35 

4. SISTEM ZA INFUZIJU комад 6.000 

5. STAKLO PREDMETNO  26 X 76  a 50 паковање 50 

6. KOMPLET ZA BRIS STERILNI   комад 2.000 

7. BABY SISTEM комад 200 
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8. KESE ZA URIN комад 50 

9. KATETER FOLY комад 100 

10. EZMARH POVESKA GUMENA комад 5 

11. EZMARH POVESKA PLATNENA SA 

KOPČOM 

комад 15 

12. TUBUS SA BALONOM комад 20 

13. GASTRIČNE SONDE комад 10 

14. GEL KONTAKT  a 1 килограм 80 

15. BIOPROТEINSKA HIGIJENSKA NAVLAKA 

ZA SONDU / KONDOMI a 144 

паковање 2 

 

Партија 2 - РТГ материјал 

 

Ред.бр. Назив Јединица 
мере 

Количина 

1. FILMOVI  35,6 X 35,6    a 100 паковање        30 

2. FILMOVI  18 X 24          a 100 паковање        6 

3. FILMOVI  30 X 40          a 100 паковање         20 

4. FILMOVI  24 X 30          a 100 паковање         25 

5. FILMOVI  20 X 40          a 100 паковање         10 

6. FILMOVI  15 X 40          a 100 паковање          5 

7. FILMOVI  35 X 43          a 100 паковање         20 

8. DENTAL FILM  3 X 4     a 150 паковање          2 

9. FIXIR                                      паковање         10 

10. RAZVIJAČ                             паковање         10 

11. FILM ZA MAMOGRAF  18 X 24 L   а 100 паковање          8 

 

Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал 

 

Ред.бр. Назив Јединица 

мере 

Количина 

1. Amalgamski ispun za 1 površinu  a 50 caps. паковање      10 

2. Amalgamski ispun za 2 površine  a 50 caps. паковање      20 

3. Cink fosfatni cement normalno vezujući              

Cegal N ili odgovarajući 

сет      15 

4. Pasta na bazi kalcijum hidroksida za direktno i 
indirekt. prekriv. pulpe - Kalcipast ili odgovarajući 

грам      25 

5. Pasta za privremeno zatvaranje kaviteta                

Provis, Citodur ili odgovarajuća 

грам     150 

6. Cink oksid eugenol cement sa uljem karanfilića  
Kariofil Z  ili odgovarajući 

паковање        5 

7. Mikrohibridni kompozit 0,6 My u tubama od 5g 

dostupan u 16 gleđnih, 16 dentinskih boja, 3 
cervikalne i 2 incizalne boje sa sadržajem punioca 

79% i kontrakcijom prilikom polimeri-  zacije 

2,9% - Herkulit ili odgovarajući 

комад      20 

8. Mikrohibridni tečni kompozitni ispun 0,6 My u 
tubama od 1 gr ,dostupan u 14 Vitinih boja , 2 

opak, 2 incizalne, 1 extra svetla boja sa sadrža-  

jem punioca 60% i kontrakcijom prilikom poli-  
merizacije 3,15% - Revolution ili odgovarajući 

комад      20 

9. Mikrohibridni svetlosno polimerizujući kompo- 

zit, Te ekonom ili odgovarajući 

грам      120 
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10. Pasta za uklanjanje mekih naslaga                       
Vantal ili odgovarajuća 

грам      120 

11. Stomatološke papirne rolne  a 250 gr паковање       60 

12. Svetlosno polimerizujuće adhezivno sredstvo       

Te ekonom bond ili odgovarajuće 

грам       60 

13. Artikulacioni papir, trakasti, 60 My  a 144 list. паковање      10 

14. Miler igle a 12 kom. паковање        3 

15. Ker igle ili odgovarajuće, 6/1, od 15 - 40 паковање       10 

16. Nerv igle a 10 kom. паковање        2 

17. Lentule a 4  0,25-040 паковање        3 

18. Jodoform prah a 15gr паковање        2 

19. Kiselina za nagrizanje gleđi u boč. od 6gr-plave 

boje- Email preparator ili odgovarajuća 

комад      20 

20. Preparat za  zalivanje fisura грам      10 

21. Boreri čelični za kolenjak - razni комад     120 

22. Boreri karbidni za kolenjak - razni комад       40 

23. Dijamant boreri za turbinu - razni комад       100 

24. Sisaljke 100/1 паковање         50 

25. Gumice za poliranje kompozita i amalgama-razne комад         40 

26. Ogledalca zubarska комад         20 

27. Poliester trake 0,05 mm 100/1 паковање          8 

28. Ulje za podmazivanje nasadnih instrume.-sprej комад          5 

29. Gutaperka poeni 15 - 40   120/1 паковање          4 

30. Hemofibrinski tampon za zaustavljanje krvarenja комад         40 

31. Fluorogal rastvor srednje koncentracije a 250ml бочица         20 

32. Fluorogal pasta грам        475 

33. Četkice za uklanjanje mekih naslaga комад        20 

34. Mesingana četka za čišćenje borera комад         3 

35. Papirni poeni a 200 kom. паковање         3 

36. Pulparni kočići-mali паковање         2 

37. Calcimol LC паковање         2 

38. Formalin tablete комад       100 

39. Glas ionomer cement za ispune samovezujući -    
Fuji IX ili odgovarajući 

паковање         5 

40. Glas ionomer za podloge (prah + tečnost)            

Alfagalbejz ili odgovarajući 

паковање         5 

41. Abrazivne trake za poliranje паковање         5 

42. Matrice metalne u koturu a 3m комад         3 

43. Sredstvo za definitivno punjenje kanala               

Apexit ili odgovarajuće 

паковање         6 

 

Партија 4 - Материјал за зубну технику 

 

Ред.бр. Назив Јединица 

мере 

Количина 

1. Akrilat za reparature proteza                              
Simgal prah ili odgovarajući 

грам     480 

2. Tečnost za akrilat za reparature                           

Simgal tečnost ili odgovarajući 

милилитар     300 

3. Sredstvo za izolaciju gips-vosak a 200ml          
Isolante ili odgovarajući 

бочица       12 

4. Akrilat za izradu proteza toplom polimerizaci- jom  

- Biocryl prah ili odgovarajući 

грам   5.600 
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Партија 5 - Rivanolum 1%o rastvor a 1l 

 

 

Партија 6 - Хемикалије и раствори 

 

 

Квалитет: 

Квалитет добара мора у потпуности да одговара: 
 -  важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту добра, 

 -  техничким карактеристикама добара које су дате у обрасцу спецификације добара са 

техничким  карактеристикама из конкурсне документације,  

 -  уверењима о квалитету и атестима. 
 

 

 

5. Tečnost za akrilat za izradu proteza                   
Biocryl tečnost ili odgovarajući 

милилитар    3.000 

6. Akrilat prah za izradu individualnih kašika грам  10.000 

 

 

7. Tečnost za akrilat za individualne kašike милилитар    5.000 

8. Plavi gips tip III , Gipsogal ili odgovarajući,   pak. 

2kg - originalno 

паковање       10 

9. Roza vosak za modelovanje - tvrđi грам   9.000 

10. Žica za kukice 0,8 remanijum - Dentaurum ili 
odgovarajuća 

метар        10 

11. Šmirgla u koturu a 10m комад        2 

12. Dvoslojni akrilatni zubi - garnitura a 28 , boje po 

Vitinom ključu - Biogal plus ili odgovaraju. 

гарнитура     220 

13. Kondenzacioni silikon za korekcioni otisak niske 

viskoznosti u pak. od 140ml, elastični oporavak 

posle 24h je 99% dimenziona stabilnost manja od -
0,7% -Oranwash ili odgov 

паковање       30 

14. Aktivator a60ml -Indurent gel ili odgovarajući   

(aktivator mora biti kompatibilan sa otisnom 

masom 

паковање       25 

15. Termoplastična masa braon boje a18 kom.        

Kuprovent ili odgovarajuća 

паковање        8 

16. Crna četka - 3 reda комад       10 

17. Inverzibilni hidrokoloid za uzimanje otisaka     
pak. a 453gr, sa tri faze promene boje - crvena, 

žuta, narandžasta - sa ukusom manga - elastični 

oporavak 99% , Tropicalgin ili odgovarajući 

паковање       35 

18. Karbidne freze 0,23 - 0,40 - 0,60 комад         8 

Ред.бр. Назив Јединица 
мере 

Количина 

1. Rivanolum 1%o rastvor a 1l литар  150 

Ред.бр. Назив Јединица мере Количина 

1. PARAFIN ČVRSTI килограм 20 

2. PARAFIN TEČNI литар 3 

3.  GLICERIN  a 1 литар 2 

4. Hydrogeni peroxydi sol.conc. 30% литар 30 
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Начин спровођења контроле квалитета:  
Наручилац 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 робе из било 

које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 
квалитета робе, трошкови анализе падају на терет понуђача. 

Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених 

представника наручиоца и понуђача. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани 
приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници 

уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране наручиоца морају бити сачињене у 

писаној форми и достављене понуђачу у року од 3 (три) дана од дана пријема испоруке. 
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и 

скривене мане, Продавац мора исте отклонити у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 

5 (пет) дана од дана сачињавања Записника о рекламацији. 

 
Обезбеђивање гаранције квалитета: 

Понуђач је у обавези да приложи уверење о квалитету или одобрење за употребу (атест) издато 

од стране надлежне установе. 
Предметна добра морају испуњавати услове из Закона о лековима и медицинским средствима. 

Сви приложени атести и одобрења морају бити на српском језику. 

Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су утврђена техничким 
карактеристикама (спецификацијом), уз понуду обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом 

произвођача, заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за 

медицинско средство) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа добра која одговарају 

карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми), уз које доставља: 
- каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик 

паковања и сл. или оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране 

сталног судског тумача који садржи тражене техничке карактеристике добра; 
- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке карактеристике и квалитет 

понуђеног добра; 

- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране надлежне установе. 
 

Рок употребе:  

У погледу рока употребе, понуђач може испоручивати само добра којима у моменту испоруке 

није истекло више од 1/3 рока употребе. 

 
Амбалажа и паковање:  

Добра која су предмет набавке морају бити у одговарајућим паковањима примереним врстама 

производа, као и у амбалажи која омогућава заштиту робе од пропасти приликом транспорта, 
манипулације и складиштења.    

 

Рок извршења:  
Док се не испоруче уговорене количине за дванаест месеци.  

Испорука и пријем вршиће се сукцесивно, у складу са утврђеном динамиком, тј. потребама 

наручиоца, а након упућеног захтева наручиоца путем факса, електронске поште, телефона. 

Рок испоруке је најдуже 5 (пет) радних дана по добијању захтева од стране наручиоца.  
 

Место испоруке: Франко магацин наручиоца Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 

Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 

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 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона); 

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 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима 

(члан 75. став 1. тачка 5) Закона);  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 (члан 75. став 2. 

Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 

Закона, и то:  

                    1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом, и то: 
                  - Да рачун понуђача није био у блокади најмање у последњих шест месеци пре 

                 објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки; 

                     2) Да располаже довољним техничким капацитетом: 
                  - Да понуђач располаже најмање једним доставним возилом за испоруку   

                 предмета  јавне набавке;    

              3) Да располаже довољним кадровским капацитетом:       

                  - Да понуђач има кључно техничко особље које ће бити одговорно за извршење 
                  Уговора и контролу квалитета; 

              4) Да понуђач за понуђена добра достави решења Агенције за лекове и медицинска  

                  средства Србије са роком важности у време подношења понуде и у периоду  
                  трајања уговора, а за добра из Партије 6 - Хемикалије и раствори да достави  

                  решења надлежне Агенције за хемикалије, односно Министарства енергетике,  

                  развоја и животне средине, сада Министарства заштите животне средине  
                  о упису у регистар хемикалија; 

               5) Да понуђач докаже усаглашеност понуде са техничком спецификацијом у 

                  конкурсној документацији - обезбеђивањем гаранције квалитета, тј. да за  

                  понуђена добра уз понуду достави уверење о квалитету или одобрење за  
                  употребу (атест) издато од стране надлежне установе. 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача. 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно.  
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Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда; 

4) Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона - Доказ: Важећа дозвола / решење 
Министарства здравља РС о испуњавању услова за промет добрима која су предмет 

набавке, а за Партију 5 - Rivanolum 1%o rastvor a 1l, важећа дозвола / решење 

Министарства здравља РС за производњу и промет галенским лековима, које понуђач 

доставља у виду неоверне копије. Дозвола мора бити важећа. 

5) Услов из члана 75. став 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 

дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
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1) Услов: Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да рачун 
понуђача није био у блокади најмање у последњих шест месеци пре објављивања позива за 

подношење понуде на Порталу јавних набавки;  

Доказ: 

- Потврда о броју дана неликвидности за последњих шест месеци пре објављивања позива за 
подношење понуде на Порталу јавних набавки. Услов је да понуђач нема евидентираних дана 

неликвидности за тражени период - најмање шест месеци пре објављивања позива, али потврда 

може да обухвати и дужи временски период. Потврду издаје НБС - Принудна наплата - 
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога принудне наплате, Крагујевац, Бранка 

Радичевића 16а, 34000 Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са 

потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Електронска адреса: 
zahtevzapotvrde@nbs.rs. 

 

2) Услов: Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом; 

Доказ:  
Изјава понуђача да поседује једно доставно возило (Образац изјаве, дат је у Поглављу XV) и 

копија саобраћајне дозволе. 

 
3) Услов:  Да понуђач има кључно техничко особље које ће бити одговорно за извршење 

Уговора и контролу квалитета; 

Доказ:  
Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за понуђача који ће бити одговорни за 

извршење уговора и контролу квалитета - списaк одговорних лица за извршење јавне набавке 

(Образац изјаве, дат је у Поглављу XVI). 

 
4) Услов: Да понуђач за понуђена добра достави решења Агенције за лекове и медицинска 

средства Србије са роком важности у време подношења понуде и у периоду трајања уговора, а 

за добра из Партије 6 - Хемикалије и раствори да достави решења надлежне Агенције за 
хемикалије, односно Министарства енергетике, развоја и животне средине, сада Министарства 

заштите животне средине о упису у регистар хемикалија; 

Доказ: 
Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време 
подношења понуде и у периоду трајања уговора, односно решења надлежне Агенције за 

хемикалије, односно Министарства енергетике, развоја и животне средине, сада Министарства 

заштите животне средине о упису у регистар хемикалија. Уколико понуђач није носилац 
дозволе за медицинско средство, неопходно је да достави и овлашћење носиоца дозволе за 

медицинско средство да понуђач може да учествује у поступку јавне набавке ЈН број 5/2018 

код наручиоца Дом здравља Кула уз тачно навођење добра на које се односи овлашћење. 
 

5) Услов: Да понуђач докаже усаглашеност понуде са техничком спецификацијом у конкурсној 

документацији - обезбеђивањем гаранције квалитета, тј. да за понуђена добра уз понуду 

достави уверење о квалитету или одобрење за употребу (атест) издато од стране надлежне 
установе; 

Доказ: 

Уверења о квалитету или одобрења за употребу (атести) издати од стране надлежне установе.  
Сви приложени атести и одобрења морају бити на српском језику. 

 

Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су утврђена техничким 
карактеристикама (спецификацијом), уз понуду обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом 

произвођача, заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за 

медицинско средство) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа добра која одговарају 

карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми), уз које доставља: 
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- каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик 
паковања и сл. или оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране 

сталног судског тумача који садржи тражене техничке карактеристике добра; 

- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке карактеристике и квалитет 

понуђеног добра; 
- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране надлежне установе; 

Доказ: 

- Изјава понуђача (заједно са изјавом произвођача, заступника или представника произвођача, 
односно носиоца дозволе за медицинско средство) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа 

добра која одговарају карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми); 

- Каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик 
паковања и сл. или оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране 

сталног судског тумача који садржи тражене техничке карактеристике добра; 

- Сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке карактеристике и квалитет 

понуђеног добра; 
- Дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране надлежне установе. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а доказ из члана 75. став 

1. тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

неприхватљиву. 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  

 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде 

доказују испуњеност обавезних услова. 
 

Наручилац неће одбити понуду понуђача као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то: 

 Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН - понуђачи који су регистровани у регистру 

који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ о регистрацији, јер је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs); 

 Доказ за испуњење додатног услова из тачке 1) на страни 11/69 конкурсне 

документације - да рачун понуђача није био у блокади најмање у последњих шест месеци пре 
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објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки - понуђачи нису дужни да 
доставе потврду НБС о броју дана неликвидности јер је податак да ли дужник има 

евидентиране неизмирене обавезе јавно доступан на интернет страници Народне банке 

Србије - www.nbs.rs (претраживање дужника у принудној наплати); 

 Доказ за испуњење додатног услова из тачке 4) на страни 11/69 конкурсне 

документације - понуђачи не морају да доставе решења Агенције за лекове и медицинска 
средства Србије за добра која нуде, ако су ови подаци јавно доступни на интернет страници 

Агенције за лекове и медицинска средства Србије - www.alims.rs. 

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

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

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

органом те државе. 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

Понуђач је дужан 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alims.rs/


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 5/2018 14/69 

  

 

ТАБЕЛА - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) 

 

Назив документа 
Број 

документа 

Датум 

документа  

Издат од 

стране 

Број 

страна у 

прилогу 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар; 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда. 

    

 2) Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
Доказ за правно лице: 

-Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; -Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала;  
-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника); 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих; 
Доказ за предузетника: 

-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ ne може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

    

3) Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији; 
Доказ:  
-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или 
предузетници. 

    

Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3., уписује само број под којим је уписан у регистар 
понуђача 
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4) Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
Доказ:  
-Важећа дозвола / решење Министарства здравља РС о испуњавању 

услова за промет добрима која су предмет набавке, а за Партију 5 - 
Rivanolum 1%o rastvor a 1l, важећа дозвола / решење Министарства 
здравља РС за производњу и промет галенским лековима, које 
понуђач доставља у виду неоверене копије. 
Дозвола мора бити важећа.  

    

Назив документа 
Број 

документа 

Датум 

документа  

Издат од 

стране 

Број 

страна у 

прилогу 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1) Услов: Да понуђач располаже неопходним финансијским 

капацитетом, односно да рачун понуђача није био у блокади најмање 
у последњих шест месеци пре објављивања позива за подношење 
понуде на Порталу јавних набавки;  
Доказ: 
- Потврда о броју дана неликвидности за последњих шест месеци 
пре објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних 
набавки. Услов је да понуђач нема евидентираних дана 
неликвидности за тражени период - најмање шест месеци пре 

објављивања позива, али потврда може да обухвати и дужи 
временски период. Потврду издаје НБС - Принудна наплата - 
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога принудне 
наплате, Крагујевац, Бранка Радичевића 16а, 34000 Крагујевац. 
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са 
потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели. 
Електронска адреса: zahtevzapotvrde@nbs.rs; 

    

2) Услов: Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом; 
Доказ:  
-Изјава понуђача да поседује једно доставно возило и копија 
саобраћајне дозволе; 

    

3) Услов: Да понуђач има кључно техничко особље које ће бити 
одговорно за извршење Уговора и контролу квалитета; 
Доказ:  
-Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за понуђача 
који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу квалитета - 

списaк одговорних лица за извршење јавне набавке; 

    

4) Услов: Да понуђач за понуђена добра достави решења Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време 
подношења понуде и у периоду трајања уговора, а за добра из 
Партије 6 - Хемикалије и раствори да достави решења надлежне 
Агенције за хемикалије, односно Министарства енергетике, развоја 
и животне средине, сада Министарства заштите животне средине 
о упису у регистар хемикалија; 

Доказ: 
Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком 
важности у време подношења понуде и у периоду трајања уговора, 
односно решења надлежне Агенције за хемикалије, односно 
Министарства енергетике, развоја и животне средине, сада 
Министарства заштите животне средине о упису у регистар 
хемикалија. Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско 
средство, неопходно је да достави и овлашћење носиоца дозволе за 

медицинско средство да понуђач може да учествује у поступку 
јавне набавке ЈН број 5/2018 код наручиоца Дом здравља Кула уз 
тачно навођење добра на које се односи овлашћење. 
 ; 

    

5) Услов: Да понуђач докаже усаглашеност понуде са техничком 
спецификацијом у конкурсној документацији - обезбеђивањем 
гаранције квалитета, тј. да за понуђена добра уз понуду достави 
уверење о квалитету или одобрење за употребу (атест) издато од 

стране надлежне установе. 
Доказ: 
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Уверења о квалитету или одобрења за употребу (атести) издати од 
стране надлежне установе. 
Сви приложени атести и одобрења морају бити на српском језику. 
Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су 

утврђена техничким карактеристикама (спецификацијом), уз понуду 
обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом произвођача, 
заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе 
за медицинско средство) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа 
добра која одговарају карактеристикама траженог добра (изјава у 
слободној форми), уз које доставља: 
- каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке 
карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл. или 

оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране 
сталног судског тумача који садржи тражене техничке 
карактеристике добра; 
- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке 
карактеристике и квалитет понуђеног добра; 
- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране 
надлежне установе; 
Доказ: 

- Изјава понуђача (заједно са изјавом произвођача, заступника или 
представника произвођача, односно носиоца дозволе за медицинско 
средство) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа добра која 
одговарају карактеристикама траженог добра (изјава у слободној 
форми); 
- Каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке 
карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл. или 
оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране 
сталног судског тумача који садржи тражене техничке 

карактеристике добра; 
- Сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке 
карактеристике и квалитет понуђеног добра; 
- Дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране 
надлежне установе. 
 

 

 

Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да 

документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не 
достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 
Датум                                                              М.П.                                                  Понуђач                                                                                                       

 

________________                       ________________ 
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V   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Дом Здравља Кула ће доделити уговор применом критеријума „Економски најповољнија 

понуда“.  
 
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „Економски 

најповољнија понуда“:  

 
Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума:   
 

1. Понуђена цена:   
 

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималан број пондера. Број пондера за 
понуђену цену из осталих понуда израчунава се према формули:                      

                                 
                                                                                            најнижа понуђена цена      

Број пондера посматраног понуђача =  ___________________________________________ х 70 

 

                                                                                понуђена цена посматраног понуђача 

 

2. Услови плаћања:   

 
Понуда са најдужим понуђеним роком плаћања добија максималан број пондера. Максималан  

могући рок плаћања је 90 дана. Број пондера за рок плаћања из осталих понуда израчунава се 

према формули: 
    

                                                                       понуђени рок плаћања посматраног понуђача 

Број пондера посматраног понуђача =  ____________________________________________ х 30 

 
                                                                                   најдужи понуђени рок плаћања 

 

НАПОМЕНА: Наручилац ће оцењивати само оне понуде које задовољавају тражени 

квалитет, а оне понуде које незадовољавају тражени квалитет биће одбијене као 

неодговарајуће и неће бити оцењиване. 

 

 

 

 

 

Редни 

Број 
Врста критеријума 

Максималан број 

пондера 

1. Понуђена цена  70 

2. Услови плаћања 30 

Укупан број пондера: 100 
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2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, предност има понуда са 
понуђеном нижом ценом, а уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом, предност 

има понуда са понуђеним дужим роком плаћања. Уколико постоје две или више понуда са 

једнаком ценом и са истим роком плаћања, предност има понуда оног понуђача који је понудио 
краћи рок испоруке, а у случају истог понуђеног рока испоруке, предност има понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 5/2018 19/69 

  

 

 
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Дома Здравља Кула у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 

јавној набавци. 

Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о 
јавним набавкама, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 

документацијом.  
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду и комплетну документацију на српском језику. Документа достављена 

на страном језику морају бити преведена и оверена од стране судског тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и тачну адресу понуђача, име и телефон 
особе за контакт.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Понуду доставити на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добра - медицински потрошни материјал, партија 
_____________________, ЈН број 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 14.06.2018.године до 10,30 часова. 

Понуђач који подноси понуду за две или више партија, понуду за сваку партију треба да 

упакује у посебну коверту на којој ће бити назначено за коју партију је понуда поднета. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању 

поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 
Понуда мора да садржи:  

• Образац - Табела испуњавања услова са доказима о испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама, наведеним у упутству како се доказује испуњеност услова - 
Поглавље IV   

• Образац понуде - Поглавље VII 

• Модел уговора - Поглавље VIII 

• Образац структуре цене - Поглавље IX 

• Образац изјаве о независној понуди - Поглавље XI 

• Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона - Поглавље XII 

• Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима  - Поглавље 

XIII 

• Образац изјаве за средство финансијског обезбеђења - Поглавље XIV 
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• Образац изјаве за технички капацитет - Поглавље XV 

• Образац изјаве за кадровски капацитет - Поглавље XVI 

• Образац изјаве о непостојању сукоба интереса - Поглавље XVII 
 

ПОНУЂАЧ КОЈИ КОНКУРИШЕ ЗА ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА ДУЖАН ЈЕ ДА ЗА 

СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО ДОСТАВИ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ПОПУЊЕН 

МОДЕЛ УГОВОРА И СВЕ ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ОБРАЗЦЕ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, А ОБРАЗАЦ - ТАБЕЛУ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА СА 

ДОКАЗИМА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА ДОСТАВЉА У ЈЕДНОМ ПРИМЕРКУ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ. 

 

Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације. Све обрасце који су 

наведени у конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно, неизбрисивим мастилом, 
недвосмислено и оверава печатом и потписује на означеним местима у конкурсној 

документацији. Било каква исправка, прецртавање или брисање првобитно унетих података 

морају бити потписани и оверени печатом на месту исправке, прецртавања или брисања. 
Понуда која није сачињена према датом обрасцу неће се узети у разматрање. 

 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о 
испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона, Изјава о независној понуди....), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона. 

 
Захтеви наручиоца од значаја за исправност/прихватљивост понуде 

 

Понуђачи морају доставити понуду за све тражене ставке у оквиру партије/а за које/у 
конкуришу према обрасцу понуде. Понуде које не садрже све тражене ставке неће са 

разматрати, као и понуде које не садрже збирне цене понуђених ставки. 

Понуда се сматра потпуном и исправном ако је благовремена, за коју је после отварања понуда, 
а на основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и 

конкурсне документације. 

 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа, ако не 
одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. 

 

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Наручилац доноси одлуку о додели уговора 
ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Наручилац ће одбити понуду ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 
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3. ПАРТИЈЕ 
 

Предмет  јавне  набавке је обликован у 6 (шест) партија, и то: 

- Партија 1 - Санитетски потрошни материјал; 

- Партија 2 - РТГ материјал; 
- Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал; 

- Партија 4 - Материјал за зубну технику; 

- Партија 5 - Rivanolum 1%o rastvor a 1l; 

- Партија 6 - Хемикалије и раствори. 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 

се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, 

не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за све партије. 
За сваку партију биће закључен посебан уговор о јавној набавци и за сваку партију се посебно 

доставља средство финансијског обезбеђења. 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Кула, Трг 

ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра - медицински потрошни материјал, партија 

__________________, ЈН број 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра - медицински потрошни материјал, партија 

__________________, ЈН број 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра - медицински потрошни материјал, партија 

__________________, ЈН број 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - медицински потрошни материјал, 

партија __________________, ЈН број 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и тачну адресу понуђача, име и телефон 

особе за контакт.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље 

VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
Поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају из тачке наручилац је дужан да 

обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

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

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  

наручиоца. 

 

8. 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. став 4. тачка 1) до 2) Закона и то: 

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

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

 

Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача споразум треба да садржи податке о понуђачу који ће 

у име групе потписивати образце из конкурсне документације. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
Поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Плаћање се врши  одложено, вирманом, и не може бити краће од 60-ог дана, рачунато од дана 

пријема фактуре. Најдужи рок плаћања може бити 90 (деведесет) дана. У случају да понуђач 

наведе рок плаћања који је дужи од 90 (деведесет) дана наручилац ће понуду одбити као 

неприхватљиву. 
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Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од наведеног у конкурсној 
документацији (нпр. авансно плаћање или краћи рок од траженог), његова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од-

до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока: 

У погледу рока трајања, понуђач може испоручивати само добра којима у моменту испоруке 
није истекло више од 1/3 рока употребе. 

 
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке: 

Испорука предмета јавне набавке ће се обављати сукцесивно, по динамици која се договара са 

наручиоцем. 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 (пет) радна дана од дана пријема наруџбине. 
Место испоруке: Франко магацин наручиоца Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9. 

Уговорене количине су оквирне количине које су Купцу потребне за дванаест месеци. 

За време трајања уговора, уговорне стране су сагласне да може доћи до повећања уговорених 
количина до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, уз обавезу сачињавања 

анекса уговора. 

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде: 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде за сваку 

партију посебно, и дужан је да попуни Образац структуре цене за сваку партију посебно. 

Понуђач  треба да упише јединичну цену без урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у динарима 
без урачунатог ПДВ-а. ПДВ се исказује одвојено. Понуђач такође уписује и укупну цену са 

урачунатим ПДВ-ом. Све цене морају бити исказане у динарима.  

Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  

У цену је урачунат и превоз до седишта наручиоца, истовар и остали трошкови тако да понуђач 
не може тражити накнадну исплату додатних трошкова.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 
 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 5/2018 24/69 

  

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, 
Министарства заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач коме је додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора достави: 

 

1. Меница за добро извршење посла 
 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије, као средство обезбеђења и гаранција за добро извршење посла. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% 

од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи 

од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 

продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

Напомена: За сваку партију се доставља по једна регистрована меница. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописима 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 као поверљив 
сматра само одређени податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак мора 

бити обележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено  „ПОВЕРЉИВО’’, а испод 

наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 

Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду поверљивости података  

добијених у понуди.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци 

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

ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока предвиђеног 

за отварање понуда. 
Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у предметној 

јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку 
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јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем 
току поступка.  

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг 

ослобођења 9, 25230 Кула, електронске поште на e-mail: dzkula@mts.rs (за Јасмину Булатовић) 

или факсом на број +381 25 721 246 или +381 25 723 048 тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 5/2018“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

15. НАЧИН, МЕСТО И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити непосредно 

или путем поште на адресу: Дом Здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку добра - медицински потрошни материјал, партија 
_________________, ЈН број 5/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, лице за 

контакт и телефон. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за 

подношење понуде. 
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, а 

наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 

14.06.2018.године (четвртак) до 10,30 часова, без обзира на начин доставе.  

mailto:dzkula@open.telekom.rs
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16. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 14.06.2018.године 

(четвртак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у 
канцеларији помоћника директора за правне и опште послове, у присуству овлашћеног 

представника понуђача. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку 
отварања понуда може активно учествовати само овлашћени представник понуђача. 

 

17. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији 
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда - Поглавље XVIII 

конкурсне документације. 

Присутни представник понуђача након окончања поступка отварања понуда потписује 

Записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и њихово присуство. Овлашћени 
представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да изнесе евентуалне 

примедбе на поступак отварања, које се уносе у Записник о отварању понуда. 

 

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

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

подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико понуда не садржи неки од битних недостатака, односно ако садржи мање важне 

недостатке - формалан недостатак (нпр. документација у понуди није сложена по траженом 

редоследу, документација није повезана на захтевани начин, неки документ је приложен у 
изворном облику на страном језику, а није приложен превод на српском језику, неки документ 

није потписан или оверен на тражени начин и др.), не одбија се одмах као неприхватљива, већ 

се такав формалан недостатак може отклонити путем додатних објашњења од понуђача после 

отварања понуда. 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

одбити као неприхватљиву.  

 

19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ  ЗАКЉУЧЕНИМ  

УГОВОРИМА 

 
Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је уредно 

извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама (Образац изјаве дат је 

у Поглављу XIII конкурсне документације). 
 

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

пре достављања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН; 
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2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 

о  јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

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

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре достављања позива 
за подношење понуда. 

 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве дат је у 

Поглављу XII конкурсне документације). 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу  да у поступку јавне набавке не постоји сукоб интереса између понуђача и 

представника наручиоца у смислу члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама (Образац изјаве 

дат је у Поглављу XVII конкурсне документације). 

 
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

22. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 25 (двадесет пет) дана од дана 
окончаног отварања понуда. 

Одлука о додели уговора се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења. 
 

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 
заинтересовано лице, који 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 Закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

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

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 5/2018 28/69 

  

 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (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 Закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 

за заштиту права. 

Уз поднети захтев, подносилац захтева је дужан да достави и доказ о уплати таксе у износу од  
120.000,00 динара на број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на 

број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права 

- ЈН број 5/2018, прималац: Буџет Републике Србије, сврха уплате: скраћеница "ЗЗП", затим 
назив наручиоца и на крају број или ознака јавне набавке, при чему није дозвољено уписивати 

никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (нпр: "такса за", "уплата" и сл.), већ 

искључиво наведене појмове у поменутом редоследу, тј. сврха уплате: ЗЗП, Дом здравља Кула, 
ЈН број 5/2018. Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос 

могу се видети у оквиру "банера" на интернет страници Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

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

Кула може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

25. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 

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

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

од наручиоца накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА  
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној 

оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу 

оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о 

признавању квалификације.  
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.  

Наручилац може одустати од доделе уговора о јавној набавци у случају ванредних околности 

или више силе.  
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Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на 

Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.  

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана коначности Одлуке о 
обустави поступка јавне набавкe. 

 
27. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 

после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може 
поднети захтев у писаној форми наручиоцу.  

Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема 
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН. 

 

28.  ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 
 

У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона о јавним набавкама, 

односно, уколико нуди добра домаћег порекла, мора да као саставни део понуде поднесе 

Уверење о домаћем пореклу добра, које издаје надлежно министарство Републике Србије. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда број _________________ од _______________ 2018.године за јавну набавку добра - 

медицински потрошни материјал, по партијама, ЈН број 5/2018, за партију  
 

__________________________________________________________________________________ 

 (уноси се број и назив партије) 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 5/2018 31/69 

  

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Потпис овлашћеног лица: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Потпис овлашћеног лица: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Потпис овлашћеног лица: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Медицински потрошни материјал, ЈН 5/2018 

 

Понуђач доставља понуду за партију:  

 

Партија 1 - Санитетски потрошни материјал 

 
Редни 

број 

 

Назив 

 

Јединица 

мере 

 

Количина  

 

Атест / 

Одобрење 

 

Произвођач 

Цена 

по 

јединиц

и мере 

(без 

ПДВ) 

 

Укупно 

(без 

ПДВ) 

1. KANILE 
INTRAVENSKE 

комад 3.000     

2. ŠPATULE 

DRVENE 
"ROMED"  a 100 

паковање 200     

3. BENZIN 

MEDICINSKI  a 1 

lit 

литар 35     

4. SISTEM ZA 

INFUZIJU 

комад 6.000     

5. STAKLO 

PREDMETNO  26 
X 76  a 50 

паковање 50     

6. KOMPLET ZA 

BRIS STERILNI   

комад 2.000     

7. BABY SISTEM комад 200     
8. KESE ZA URIN комад 50     
9. KATETER FOLY комад 100     

10. EZMARH 

POVESKA 

GUMENA 

комад 5     

11. EZMARH 
POVESKA 

PLATNENA SA 

KOPČOM 

комад 15     

12. TUBUS SA 

BALONOM 

комад 20     

13. GASTRIČNE 

SONDE 

комад 10     

14. GEL KONTAKT  a 

1 

килограм 80     

15. BIOPROTEINSKA 

HIGIJENSKA 
NAVLAKA ZA 

SONDU / 

KONDOMI    
a 144 

паковање 2     
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Укупна цена без ПДВ-а  

 

 
 

 

ПДВ ___% 
 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок плаћања 

не краћи од 60 дана од дана пријема фактуре 

 

 
Рок важења понуде 

не краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

 

 
Рок испоруке 

не дуже од 5 дана од дана пријема наруџбине 

 

 

Место и начин испоруке 

 

Франко магацин купца 

 

Напомена: Наведене количине су оквирне количине које су наручиоцу потребне за дванаест 

месеци. 

 
  

                     Датум                                            Понуђач 
              М. П.  

____________________________                                              ___________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде за сваку партију посебно понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Медицински потрошни материјал, ЈН 5/2018 

 

Понуђач доставља понуду за партију:  

 

Партија 2 - РТГ материјал 

 
Редни 

број 

 

Назив 

 

Јединица 

мере 

 

Количина  

 

Атест / 

Одобрење 

 

Произвођач 

Цена по 

јединици 

мере (без 

ПДВ) 

 

Укупно 

(без 

ПДВ) 

1. FILMOVI  35,6 X 35,6    
a 100 

паковање        30     

2. FILMOVI  18 X 24          

a 100 

паковање        6     

3. FILMOVI  30 X 40          
a 100 

паковање         20     

4. FILMOVI  24 X 30          

a 100 

паковање         25     

5. FILMOVI  20 X 40          
a 100 

паковање         10     

6. FILMOVI  15 X 40          

a 100 

паковање          5     

7. FILMOVI  35 X 43          
a 100 

паковање         20     

8. DENTAL FILM  3 X 4     

a 150 

паковање          2     

9. FIXIR                                      паковање         10     
10. RAZVIJAČ                             паковање         10     
11. FILM ZA 

MAMOGRAF  18 X 
24 L   а 100 

паковање          8     

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 

 
 

 

ПДВ ___% 
 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 

Рок плаћања 

не краћи од 60 дана од дана пријема фактуре 

 

 

Рок важења понуде 

не краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

 

 
Рок испоруке 

не дуже од 5 дана од дана пријема наруџбине 

 

 
Место и начин испоруке 

 
Франко магацин купца 
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Напомена: Наведене количине су оквирне количине које су наручиоцу потребне за дванаест 
месеци. 

  

                     Датум                                            Понуђач 

              М. П.  

____________________________                                              ___________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде за сваку партију посебно понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Медицински потрошни материјал, ЈН 5/2018 

 

Понуђач доставља понуду за партију:  

 

Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал 

 
Редни 

број 

 

Назив 

 

Јединица 

мере 

 

Количина  

 

Атест / 

Одобрење 

 

Произвођач 

Цена по 

јединици 

мере (без 

ПДВ) 

 

Укупно 

(без 

ПДВ) 

1. Amalgamski ispun za 1 
površinu  a 50 caps. 

паковање      10     

2. Amalgamski ispun za 2 

površine  a 50 caps. 

паковање      20     

3. Cink fosfatni cement 
normalno vezujući              

Cegal N ili 

odgovarajući 

сет      15     

4. Pasta na bazi kalcijum 
hidroksida za direktno i 

indirekt. prekriv. pulpe 

- Kalcipast ili 
odgovarajući 

грам      25     

5. Pasta za privremeno 

zatvaranje kaviteta                

Provis, Citodur ili 
odgovarajuća 

грам     150     

6. Cink oksid eugenol 

cement sa uljem 

karanfilića  Kariofil Z  
ili odgovarajući 

паковање        5     

7. Mikrohibridni 

kompozit 0,6 My u 
tubama od 5g dostupan 

u 16 gleđnih, 16 

dentinskih boja, 3 

cervikalne i 2 incizalne 
boje sa sadržajem 

punioca 79% i 

kontrakcijom prilikom 
polimeri-  zacije 2,9% - 

Herkulit ili 

odgovarajući 

комад      20     

8. Mikrohibridni tečni 
kompozitni ispun 0,6 

My u tubama od 1 gr 

,dostupan u 14 Vitinih 
boja , 2 opak, 2 

incizalne, 1 extra svetla 

boja sa sadrža-  jem 
punioca 60% i 

kontrakcijom prilikom 

poli-  merizacije 3,15% 

- Revolution ili 

комад      20     
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odgovarajući 

9. Mikrohibridni 
svetlosno 

polimerizujući kompo- 

zit, Te ekonom ili 
odgovarajući 

грам      120     

10. Pasta za uklanjanje 

mekih naslaga                       

Vantal ili odgovarajuća 

грам      120     

11. Stomatološke papirne 

rolne  a 250 gr 

паковање       60     

12. Svetlosno 

polimerizujuće 
adhezivno sredstvo       

Te ekonom bond ili 

odgovarajuće 

грам       60     

13. Artikulacioni papir, 

trakasti, 60 My  a 144 

list. 

паковање      10     

14. Miler igle a 12 kom. паковање        3     
15. Ker igle ili 

odgovarajuće, 6/1, od 

15 - 40 

паковање       10     

16. Nerv igle a 10 kom. паковање        2     
17. Lentule a 4  0,25-040 паковање        3     

18. Jodoform prah a 15gr паковање        2     
19. Kiselina za nagrizanje 

gleđi u boč. od 6gr-

plave boje- Email 
preparator ili 

odgovarajuća 

комад      20     

20. Preparat za  zalivanje 
fisura 

грам      10     

21. Boreri čelični za 

kolenjak - razni 

комад     120     

22. Boreri karbidni za 
kolenjak - razni 

комад       40     

23. Dijamant boreri za 

turbinu - razni 

комад       100     

24. Sisaljke 100/1 паковање         50     
25. Gumice za poliranje 

kompozita i amalgama-

razne 

комад         40     

26. Ogledalca zubarska комад         20     
27. Poliester trake 0,05 mm 

100/1 

паковање          8     

28. Ulje za podmazivanje 
nasadnih instrume.-

sprej 

комад          5     

29. Gutaperka poeni 15 - 
40   120/1 

паковање          4     

30. Hemofibrinski tampon 

za zaustavljanje 

комад         40     
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krvarenja 

31. Fluorogal rastvor 
srednje koncentracije a 

250ml 

бочица         20     

32. Fluorogal pasta грам        475     
33. Četkice za uklanjanje 

mekih naslaga 

комад        20     

34. Mesingana četka za 

čišćenje borera 

комад         3     

35. Papirni poeni a 200 

kom. 

паковање         3     

36. Pulparni kočići-mali паковање         2     
37. Calcimol LC паковање         2     
38. Formalin tablete комад       100     

39. Glas ionomer cement 
za ispune samovezujući 

-    Fuji IX ili 

odgovarajući 

паковање         5     

40. Glas ionomer za 

podloge (prah + 

tečnost)            

Alfagalbejz ili 
odgovarajući 

паковање         5     

41. Abrazivne trake za 

poliranje 

паковање         5     

42. Matrice metalne u 
koturu a 3m 

комад         3     

43. Sredstvo za definitivno 

punjenje kanala               
Apexit ili odgovarajuće 

паковање         6     

 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

 

 

ПДВ ___% 
 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок плаћања 

не краћи од 60 дана од дана пријема фактуре 

 

 
Рок важења понуде 

не краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

 

 
Рок испоруке 

не дуже од 5 дана од дана пријема наруџбине 

 

 

Место и начин испоруке 

 

Франко магацин купца 
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Напомена: Наведене количине су оквирне количине које су наручиоцу потребне за дванаест 
месеци. 

  

                     Датум                                            Понуђач 

              М. П.  

____________________________                                              ___________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде за сваку партију посебно понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Медицински потрошни материјал, ЈН 5/2018 

 

Понуђач доставља понуду за партију:  

 

Партија 4 - Материјал за зубну технику 

 
Редни 

број 

 

Назив 

 

Јединица 

мере 

 

Количина  

 

Атест / 

Одобрење 

 

Произвођач 

Цена по 

јединици 

мере (без 

ПДВ) 

 

Укупно 

(без 

ПДВ) 

1. Akrilat za reparature 
proteza                              

Simgal prah ili 

odgovarajući 

грам     480     

2. Tečnost za akrilat za 
reparature                           

Simgal tečnost ili 

odgovarajući 

милилитар     300     

3. Sredstvo za izolaciju 

gips-vosak a 200ml          

Isolante ili 

odgovarajući 

бочица       12     

4. Akrilat za izradu 

proteza toplom 

polimerizaci- jom  - 
Biocryl prah ili 

odgovarajući 

грам   5.600     

5. Tečnost za akrilat za 

izradu proteza                   
Biocryl tečnost ili 

odgovarajući 

милилитар    3.000     

6. Akrilat prah za izradu 

individualnih kašika 

грам  10.000 

 
 

    

7. Tečnost za akrilat za 

individualne kašike 

милилитар    5.000     

8. Plavi gips tip III , 
Gipsogal ili 

odgovarajući,   pak. 

2kg - originalno 

паковање       10     

9. Roza vosak za 

modelovanje - tvrđi 

грам   9.000     

10. Žica za kukice 0,8 

remanijum - 
Dentaurum ili 

odgovarajuća 

метар        10     

11. Šmirgla u koturu a 

10m 

комад        2     

12. Dvoslojni akrilatni 

zubi - garnitura a 28 , 

boje po Vitinom 
ključu - Biogal plus 

ili odgovaraju. 

гарнитура     220     
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13. Kondenzacioni 
silikon za korekcioni 

otisak niske 

viskoznosti u pak. od 

140ml, elastični 
oporavak posle 24h je 

99% dimenziona 

stabilnost manja od -
0,7% -Oranwash ili 

odgov 

паковање       30     

14. Aktivator a60ml -

Indurent gel ili 
odgovarajući   

(aktivator mora biti 

kompatibilan sa 
otisnom masom 

паковање       25     

15. Termoplastična masa 

braon boje a18 kom.        

Kuprovent ili 
odgovarajuća 

паковање        8     

16. Crna četka - 3 reda комад       10     

17. Inverzibilni 
hidrokoloid za 

uzimanje otisaka     

pak. a 453gr, sa tri 

faze promene boje - 
crvena, žuta, 

narandžasta - sa 

ukusom manga - 
elastični oporavak 

99% , Tropicalgin ili 

odgovarajući 

паковање       35     

18. Karbidne freze 0,23 - 
0,40 - 0,60 

комад         8     

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 

 
 

 
ПДВ ___% 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 

Рок плаћања 

не краћи од 60 дана од дана пријема фактуре 

 

 

Рок важења понуде 

не краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

 

 
Рок испоруке 

не дуже од 5 дана од дана пријема наруџбине 
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Место и начин испоруке 

 
Франко магацин купца 

  

Напомена: Наведене количине су оквирне количине које су наручиоцу потребне за дванаест 

месеци. 
  

                     Датум                                            Понуђач 

              М. П.  

____________________________                                              ___________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде за сваку партију посебно понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Медицински потрошни материјал, ЈН 5/2018 

 

Понуђач доставља понуду за партију:  

 

Партија 5 - Rivanolum 1%o rastvor a 1l 
 

Редни 

број 

 

Назив 

 

Јединица 

мере 

 

Количина  

 

Атест / 

Одобрење 

 

Произвођач 

Цена по 

јединици 

мере (без 

ПДВ) 

 

Укупно (без 

ПДВ) 

1. Rivanolum 1%o 
rastvor a 1l 

литар  150     

 

                                                                               

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 

 
 

 

ПДВ ___% 
 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок плаћања 

не краћи од 60 дана од дана пријема фактуре 

 

 
Рок важења понуде 

не краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

 

 
Рок испоруке 

не дуже од 5 дана од дана пријема наруџбине 

 

 

Место и начин испоруке 

 

Франко магацин купца 

 

Напомена: Наведене количине су оквирне количине које су наручиоцу потребне за дванаест 

месеци. 

 
  

                 Датум                             Понуђач 
  М. П.  

_________________________                                             ___________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде за сваку партију посебно понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Медицински потрошни материјал, ЈН 5/2018 

 

Понуђач доставља понуду за партију:  

 

Партија 6 - Хемикалије и раствори 
 

Редни 

број 

 

Назив 

 

Јединица 

мере 

 

Количина  

 

Атест / 

Одобрење 

 

Произвођач 

Цена 

по 

јединиц

и мере 

(без 

ПДВ) 

 

Укупно 

(без 

ПДВ) 

1. PARAFIN ČVRSTI килограм 20     
2. PARAFIN TEČNI литар 3     

3. GLICERIN  a 1 литар 2     
4. Hydrogeni 

peroxydi sol.conc. 

30% 

литар 30     

                                                                        

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

ПДВ ___% 

 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок плаћања 
не краћи од 60 дана од дана пријема фактуре 

 

 

Рок важења понуде 
не краћи од 60 дана од дана отварања понуда 

 

 

Рок испоруке 

не дуже од 5 дана од дана пријема наруџбине 

 

 

Место и начин испоруке 

 

Франко магацин купца 

 

Напомена: Наведене количине су оквирне количине које су наручиоцу потребне за дванаест 
месеци. 

  

                 Датум                             Понуђач 
  М. П.  

_________________________                                             ___________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде за сваку партију посебно понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране модела Уговора 

са своје стране, и на крају овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе 

модела Уговора. 
Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава 

печатом овлашћени представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА, ПО ПАРТИЈАМА, ЈН БРОЈ 5/2018 

 

Закључен у Кули, дана ___.___.2018.године између: 
 

Наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА, 

са седиштем у Кули, Трг ослобођења 9, 
ПИБ: 100262820,  Матични број: 08005281, 

Број рачуна: 840-24661-59, Управа за трезор, Филијала Врбас, Експозитура Кула, 

Телефон: 025 721 191, Телефакс: 025 723 048, 
кога заступа директор Шевин др Жарко 

(у даљем тексту: „Купац“) 

 

и 
 

Понуђача ..........................................................................................................., 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:................................., Матични број: ..........................................., 

Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................, 

Телефон:.................................,Телефакс: ..........................................., 

кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: „Продавац“), 

 

Основ уговора: 
ЈН број: 5/2018 

Број и датум одлуке о додели уговора: ................................................. 

Понуда изабраног понуђача број ........................ од................................ 
 

Члан 1. ПРЕАМБУЛА 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

1.1. Да је Купац према члану 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке добра - медицински потрошни материјал, по партијама, објављеног на Порталу 

јавних набавки дана 11.05.2018.године, спровео отворени поступак (ЈН број 5/2018).  

 
1.2. Да је Продавац  доставио за Партију: (на линију уписати број и назив партије за коју се 

подноси понуда):  

__________________________________________________________________________________ 

Понуду број ___________ од __________ године, која у потпуности одговара траженим 
захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део Уговора као 

Прилог број 1. 
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Члан 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке 1.2. 

Уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и врста добра 

и према прихваћеној Понуди Продавца након спроведеног поступка отварања понуда, број 
_________ од __________, а Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима 

предвиђеним Уговором. 

 
(Продавац наступа са подизвођачем __________________________________________, улица 

__________________________ из ______________________, који ће делимично извршити 

предметну набавку, у делу: _________________________________________ .)  
 

Члан 3. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

3.1. Продавац се обавезује да ће добра из члана 1. Уговора испоручити по  појединачним  
ценама из понуде у Прилогу број 1 Уговора. Цена подразумева испоруку франко магацин 

Купца. 

3.2. Укупна цена добара за партију за коју се закључује Уговор износи __________________ 
динара (словима: _____________________________), без ПДВ-а, односно __________________ 

динара (словима: _____________________________), са ПДВ-ом. 

3.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора, а обухватају  све 
зависне трошкове Продавца на паритету франко истоварено у магацину Купца.  

3.4.  Купац ће извршити плаћање у року од ___________ дана од дана пријема фактуре за 

испоручену робу (не краће од 60 дана од дана пријема фактуре).  

 
Члан 4. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

4.1. Квалитет робе која је предмет Уговора мора у потпуности да одговара: 
 -  важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, 

 -  техничким карактеристикама робе које су дате у обрасцу спецификације добара са 

техничким  карактеристикама из конкурсне документације,  

 -  уверењима о квалитету и атестима. 
4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац гарантује 

да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама и техничким 

условима из конкурсне документације. 
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде  приликом 

испоруке снабдевена прописаном документацијом (превод, сагласности и остала неопходна 

документација), која доказује право пуштања тих производа у промет на домаћем тржишту, у 
складу са важећим прописима. 

4.3. Понуђач је у обавези да приложи уверење о квалитету или одобрење за употребу (атест) 

издато од стране надлежне установе. 

Предметна добра морају испуњавати услове из Закона о лековима и медицинским средствима. 
Сви приложени атести и одобрења морају бити на српском језику. 

Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су утврђена техничким 

карактеристикама (спецификацијом), уз понуду обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом 
произвођача, заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за 

медицинско средство) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа добра која одговарају 

карактеристикама траженог добра (изјава у слободној форми), уз које доставља: 
- каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке карактеристике добра, квалитет, облик 

паковања и сл. или оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране 

сталног судског тумача који садржи тражене техничке карактеристике добра; 

- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке карактеристике и квалитет 
понуђеног добра; 

- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране надлежне установе. 
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4.4. Добра која су предмет набавке морају бити у одговарајућим паковањима примереним 
врстама производа, као и у амбалажи која омогућава заштиту робе од пропасти приликом 

транспорта, манипулације и складиштења.    

4.5. 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 робе из било 
које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 

квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца. 
4.6. Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених 

представника Продавца и Купца. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом 

испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна. 
Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у писаној форми и достављене 

Продавцу у року од 3 (три) дана од дана пријема испоруке. 

Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и 

скривене мане, Продавац мора исте отклонити у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 
5 (пет) дана од дана сачињавања Записника о рекламацији. 

 

Члан 5. ИСПОРУКА  
 

5.1. Продавац је дужан да изврши испоруку сукцесивно по захтеву Купца, у складу са 

утврђеном динамиком, тј. потребама Купца, а након упућеног захтева Купца путем факса, 
електронске поште, телефона. 

5.2. Рок испоруке је ____________ радних дана по добијању захтева од стране Купца (не дуже 

од 5 радних дана по добијању захтева од стране Купца). 

5.3. Место испоруке: пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица наручиоца и 
понуђача у магацину Купца. 

5.4. Уговорене количине су оквирне количине које су Купцу потребне за дванаест месеци и 

Купац нема обавезу да у току реализације Уговора купи све наведене артикле и количине. 
5.5. За време трајања Уговора, уговорне стране су сагласне да може доћи до повећања 

уговорених количина до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, уз обавезу 

сачињавања анекса Уговора. 

 
Члан 6. РОК  УПОТРЕБЕ 

 

6.1. У погледу рока употребе, Продавац може испоручивати само добра којима у моменту 
испоруке није истекло више од 1/3 рока употребе. 

 

Члан 7. ГАРАНЦИЈА   
 

7.1. Продавац се обавезује да у тренутку закључења Уговора, преда наручиоцу бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије, као средство обезбеђења и гаранција за добро извршење посла. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% 

од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу - писму. Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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Члан 8. РАСКИД  УГОВОРА 
 

8.1. Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини штету 

Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.2. Уговора. Продавац је дужан да 

надокнади штету Купцу осим уколико је Продавац био спречен да испоручи робу из 
објективних разлога о којима је благовремено обавестио Купца, на која није имао никакав 

утицај, за која није могао знати у тренутку закључења Уговора, нити их је својим радњама 

могао спречити, или уколико је немогућност испоруке проузрокована вишом силом, одлукама 
државног органа, односно због других разлога који се не могу приписати одговорности 

Продавца. 

8.2. У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 15 (петнаест) дана од истека 
рока из члана 5.2. Уговора, Купаћ ће зарачунати уговорну казну у висини од 10% вредности 

робе која није испоручена, а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више 

силе. Продавац је обавезан да на месечном нивоу плати Купцу на име уговорне казне 10% 

вредности робе коју у току једног месеца није испоручио. Ова обавеза Продавца не постоји 
уколико је Продавац био спречен да испоручи робу из објективних разлога о којима је 

благовремено обавестио Купца, на која није имао никакав утицај, за која није могао знати у 

тренутку закључења Уговора, нити их је својим радњама могао спречити, или уколико је 
немогућност испоруке проузрокована вишом силом, одлукама државног органа, односно због 

других разлога који се не могу приписати одговорности Продавца. 

8.3. У случају да и поред уговорених казнених поена понашање Продавца буде такво да 
угрожава континуирано снабдевање Купца добрима за која је закључен Уговор, Купац задржава 

право раскида Уговора и наплате финансијске гаранције највише у висини 10% од укупне 

вредности Уговора. 

 
Члан 9. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 

9.1. Уговор се закључује на одређено време, док се не испоруче уговорене количине, које 
представљају количине које су Купцу потребне за дванаест месеци. 

9.2. У моменту испуњења обавеза за укупно уговорену количину добара који су предмет 

Уговора по свакој ставци из понуде Продавца, Продавац се обавезује да о томе обавести Купца 

писаним путем или на е-маил адресу: dzkula@mts.rs. 
9.3. Средства за реализацију Уговора за 2018.годину обезбеђена су Финансијским планом 

Купца за 2018.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018.години, вршиће се до висине 

одобрених апропријација. За део реализације Уговора који се односи на 2019.годину, 
реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом 

Купца за 2019.годину, односно обавезе које доспевају у 2019.години ће бити реализоване 

највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2019.години. У 
супротном, Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Купца. 

 

Члан 10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

10.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна.  
10.2. Лице одговорно за реализацију Уговора испред Купца, а посебно за наручивање и 

преузимање робе које је предмет Уговора, као и за достављање извештаја о реализацији 

Уговора је Игор Милић. 
10.3. Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми 

закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника обе уговорне 

стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења одлуке о измени Уговора од 

стране Купца, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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10.4. Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну 
страну. 

10.5. За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

         
         ПРОДАВАЦ                                                                            КУПАЦ                                    

                                                                  ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

   _________________                                                                                            Шевин др Жарко 
   _________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 1 - Санитетски потрошни материјал 

 
Предмет ЈН 

 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

KANILE 

INTRAVENSKE 

3.000     

ŠPATULE DRVENE 

"ROMED"  a 100 

200     

BENZIN MEDICINSKI  

a 1 lit 

35     

SISTEM ZA INFUZIJU 6.000     

STAKLO 

PREDMETNO  26 X 76  
a 50 

50     

KOMPLET ZA BRIS 

STERILNI   

2.000     

BABY SISTEM 200     

KESE ZA URIN 50     

KATETER FOLY 100     

EZMARH POVESKA 
GUMENA 

5     

EZMARH POVESKA 

PLATNENA SA 
KOPČOM 

15     

TUBUS SA BALONOM 20     

GASTRIČNE SONDE 10     

GEL KONTAKT  a 1 80     

BIOPROTEINSKA 

HIGIJENSKA 

NAVLAKA ZA SONDU 
/ KONDOMI    

a 144 

2     

УКУПНО: 

 

  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 
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 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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  IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 2 - РТГ материјал 

 
 Предмет ЈН 

 
Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

FILMOVI  35,6 X 35,6    
a 100 

       30     

FILMOVI  18 X 24          

a 100 

       6     

FILMOVI  30 X 40          
a 100 

        20     

FILMOVI  24 X 30          

a 100 

        25     

FILMOVI  20 X 40          
a 100 

        10     

FILMOVI  15 X 40          

a 100 

         5     

FILMOVI  35 X 43          
a 100 

        20     

DENTAL FILM  3 X 4     

a 150 

         2     

FIXIR                                              10     

RAZVIJAČ                                     10     

FILM ZA MAMOGRAF  

18 X 24 L a 100 

         8     

 

УКУПНО: 

  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 
јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 3 - Стоматолошки потрошни материјал 

 
 Предмет ЈН 

 
Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Amalgamski ispun za 1 
površinu  a 50 caps. 

     10     

Amalgamski ispun za 2 

površine  a 50 caps. 

     20     

Cink fosfatni cement 
normalno vezujući              

Cegal N ili odgovarajući 

     15     

Pasta na bazi kalcijum 

hidroksida za direktno i 
indirekt. prekriv. pulpe - 

Kalcipast ili 

odgovarajući 

     25     

Pasta za privremeno 

zatvaranje kaviteta                

Provis, Citodur ili 

odgovarajuća 

    150     

Cink oksid eugenol 

cement sa uljem 

karanfilića  Kariofil Z  ili 
odgovarajući 

       5     

Mikrohibridni kompozit 

0,6 My u tubama od 5g 

dostupan u 16 gleđnih, 
16 dentinskih boja, 3 

cervikalne i 2 incizalne 

boje sa sadržajem 
punioca 79% i 

kontrakcijom prilikom 

polimeri-  zacije 2,9% - 

Herkulit ili odgovarajući 

     20     

Mikrohibridni tečni 

kompozitni ispun 0,6 My 

u tubama od 1 gr 
,dostupan u 14 Vitinih 

boja , 2 opak, 2 

incizalne, 1 extra svetla 

boja sa sadrža-  jem 
punioca 60% i 

kontrakcijom prilikom 

poli-  merizacije 3,15% - 
Revolution ili 

odgovarajući 

     20     

Mikrohibridni svetlosno 

polimerizujući kompo- 
zit, Te ekonom ili 

     120     
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odgovarajući 

Pasta za uklanjanje 
mekih naslaga                       

Vantal ili odgovarajuća 

     120     

Stomatološke papirne 
rolne  a 250 gr 

      60     

Svetlosno 

polimerizujuće 

adhezivno sredstvo       
Te ekonom bond ili 

odgovarajuće 

      60     

Artikulacioni papir, 

trakasti, 60 My  a 144 
list. 

     10     

Miler igle a 12 kom.        3     

Ker igle ili 

odgovarajuće, 6/1, od 15 
- 40 

      10     

Nerv igle a 10 kom.        2     

Lentule a 4  0,25-040        3     

Jodoform prah a 15gr        2     

Kiselina za nagrizanje 

gleđi u boč. od 6gr-plave 

boje- Email preparator ili 

odgovarajuća 

     20     

Preparat za  zalivanje 

fisura 

     10     

Boreri čelični za 
kolenjak - razni 

    120     

Boreri karbidni za 

kolenjak - razni 

      40     

Dijamant boreri za 
turbinu - razni 

      100     

Sisaljke 100/1         50     

Gumice za poliranje 

kompozita i amalgama-
razne 

        40     

Ogledalca zubarska         20     

Poliester trake 0,05 mm 

100/1 

         8     

Ulje za podmazivanje 
nasadnih instrume.-sprej 

         5     

Gutaperka poeni 15 - 40   

120/1 

         4     

Hemofibrinski tampon 
za zaustavljanje 

krvarenja 

        40     

Fluorogal rastvor srednje 
koncentracije a 250ml 

        20     

Fluorogal pasta        475     

Četkice za uklanjanje 

mekih naslaga 

       20     

Mesingana četka za         3     
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čišćenje borera 

Papirni poeni a 200 kom.         3     

Pulparni kočići-mali         2     

Calcimol LC         2     

Formalin tablete       100     

Glas ionomer cement za 
ispune samovezujući -    

Fuji IX ili odgovarajući 

        5     

Glas ionomer za podloge 

(prah + tečnost)            
Alfagalbejz ili 

odgovarajući 

        5     

Abrazivne trake za 

poliranje 

        5     

Matrice metalne u koturu 

a 3m 

        3     

Sredstvo za definitivno 

punjenje kanala               
Apexit ili odgovarajuće 

        6     

 

УКУПНО: 

  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 5/2018 57/69 

  

 

IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 4 - Материјал за зубну технику 

 
 Предмет ЈН 

 
Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Akrilat za reparature 
proteza                              

Simgal prah ili 

odgovarajući 

    480     

Tečnost za akrilat za 
reparature                           

Simgal tečnost ili 

odgovarajući 

    300     

Sredstvo za izolaciju 

gips-vosak a 200ml          

Isolante ili odgovarajući 

      12     

Akrilat za izradu proteza 
toplom polimerizaci- 

jom  - Biocryl prah ili 

odgovarajući 

  5.600     

Tečnost za akrilat za 
izradu proteza                   

Biocryl tečnost ili 

odgovarajući 

   3.000     

Akrilat prah za izradu 

individualnih kašika 

 10.000 

 

 

    

Tečnost za akrilat za 
individualne kašike 

   5.000     

Plavi gips tip III , 

Gipsogal ili 

odgovarajući,   pak. 2kg 
- originalno 

      10     

Roza vosak za 

modelovanje - tvrđi 

  9.000     

Žica za kukice 0,8 
remanijum - Dentaurum 

ili odgovarajuća 

       10     

Šmirgla u koturu a 10m        2     

Dvoslojni akrilatni zubi - 
garnitura a 28 , boje po 

Vitinom ključu - Biogal 

plus ili odgovaraju. 

    220     

Kondenzacioni silikon 

za korekcioni otisak 

niske viskoznosti u pak. 

od 140ml, elastični 
oporavak posle 24h je 

99% dimenziona 

stabilnost manja od -

      30     
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0,7% -Oranwash ili 
odgov 

Aktivator a60ml -

Indurent gel ili 

odgovarajući   (aktivator 
mora biti kompatibilan 

sa otisnom masom 

      25     

Termoplastična masa 

braon boje a18 kom.        
Kuprovent ili 

odgovarajuća 

       8     

Crna četka - 3 reda       10     

Inverzibilni hidrokoloid 
za uzimanje otisaka     

pak. a 453gr, sa tri faze 

promene boje - crvena, 
žuta, narandžasta - sa 

ukusom manga - 

elastični oporavak 99% , 
Tropicalgin ili 

odgovarajući 

      35     

Karbidne freze 0,23 - 

0,40 - 0,60 

        8     

 

УКУПНО: 

  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 5 - Rivanolum 1%o rastvor a 1l 

 
 Предмет ЈН 

 
Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Rivanolum 1%o rastvor 
a 1l 

150     

УКУПНО: 

 

  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 5/2018 60/69 

  

 

IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Партија 6 - Хемикалије и раствори 

 
Предмет ЈН 

 
Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

PARAFIN ČVRSTI 20     

PARAFIN TEČNI 3     

GLICERIN  a 1 2     

Hydrogeni peroxydi 
sol.conc. 30% 

30     

УКУПНО: 

 

  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  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 

                    образац се попуњава уз образац понуде за сваку партију 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________, 
[навести назив понуђача], даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у отвореном 

поступку јавне набавке добра - медицински потрошни материјал, по партијама, ЈН број 5/2018, 

партија 
 

__________________________________________________________________________________ 

(уноси се број и назив партије) 
 

поднели 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. 

 
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број 5/2018 63/69 

  

 

 

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________________________ [навести назив 

понуђача] је при састављању понуде у отвореном поступку јавне набавке добра - медицински 

потрошни материјал, по партијама, ЈН број 5/2018, партија  

__________________________________________________________________________________ 

(уноси се број и назив партије) 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. 

 

 

Место:_____________                                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                                         М.П.                                  _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 

 

 
 

 

ИЗЈАВА 

 

 

ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 

УГОВОРИМА 

 

 

 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали 

обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2015., 

2016. и 2017. година, за партију  
 

__________________________________________________________________________________            

(уноси се број и назив партије), ЈН број 5/2018. 
 

Изјава се даје за потребе отвореног поступка јавне набавке добра - медицински потрошни 

материјал, по партијама, ЈН број 5/2018. 

 
 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

 

 
 

 

 

 

ИЗЈАВА  

 

ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ  ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА - РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

 

 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу 
инструмент обезбеђења уговорних обавеза - регистровану меницу, за добро извршење посла, 

која је неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 

од укупне вредности Уговора, без обрачунатог ПДВ-а, за партију  

 
__________________________________________________________________________________ 

(уноси се број и назив партије), ЈН број 5/2018. 

 
Изјава се даје за потребе отвореног поступка јавне набавке добра - медицински потрошни 

материјал, по партијама, ЈН број 5/2018. 

 
 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 

 

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XV   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 

                                                        
 

 

 
 

               

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ 

НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо 1 (једно) 

доставно возило. 
 

Изјава се даје за потребе отвореног поступка јавне набавке добра - медицински потрошни 

материјал, по партијама, ЈН број 5/2018. 
 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 

 

 

 

 
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XVI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 

 
 

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 
 

 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да Понуђач 

__________________________________________________________   [навести назив понуђача] 
има кључно техничко особље које ради за понуђача, а које ће бити одговорно за извршење 

Уговора и контролу квалитета, у отвореном поступку јавне набавке добра - медицински 

потрошни материјал, по партијама, ЈН број 5/2018, за партију  
 

__________________________________________________________________________________  

(уноси се број и назив партије). 
 

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

1. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

2. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

3. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

4. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

5. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XVII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПОСТОЈАЊУ  СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА 

И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА 

 

 
 

 

 

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И 

ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА 

 

 

 
 

 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у отвореном поступку 
јавне набавке добра - медицински потрошни материјал, по партијама, ЈН број 5/2018, партија 

 

__________________________________________________________________________________
(уноси се број и назив партије) 

 

између нас као понуђача и представника Дома здравља Кула као наручиоца не постоји сукоб 

интереса у смислу одредаба члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XVIII   ОВЛАШЋЕЊЕ 
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 
 

из _______________________________ул.______________________________________________ 

 
ЈМБГ __________________________________ ЛК број __________________________________ 

 

овлашћује се да у име  

 
__________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 

 
може да учествује у отвореном поступку јавне набавке добра - медицински потрошни 

материјал, ЈН број 5/2018, по партијама, за партију: 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

(уноси се назив и број партије за коју представник има овлашћење) 

 
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.  

 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 

                                                                           

 


