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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ........................[Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'']  
Адреса: …............................................................[Београд, Краљице Наталије 62]  
Интернет страница:........................................................................[www.gakfront.org]  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Циљ поступка је закључење уговора о јавној набавци.  
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/. 
 
5. Контакт (лице или служба)  

 Радица Александрић, дипл. економиста javnenabavke@gakfront.org 
 

II  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. М19/14 за 2019. годину су добра: намештај за потребе одељења 
Акушерско 1, ОВРТ 3, одељења за перименопаузу са саветовалиштем за менопаузу, апотеке, 
одељења дневне болнице, конзервативне гинекологије, ИТ сектора и интензивне неге. 
 
2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
3. Процењена вредност: 612.000,00 динара без пдв-а. 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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II  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
 

Rb 
Oprema se isporučuje i montira sa 
pozicioniranjem u prostoru kupca 

Dodatni opis ili fotografija  UKUPNO 

1 

 

  
 

 

SAMO BOJA JE BEŽ korpus sivi 
 

3 

2 

 

  
 

Ugrađeno u korpus sudopere za zidnu 
bateriju 3 

3 

 

  
 

 

  
 

1 
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4 

 

  
 

 

  
 

1 

5 

 

  
 

 

1 

6 

 

TRPEZARIJSKI STO 180X80/38mm 
 

Štelujuće nogare 2 
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7 

 

  
 

Ležaj Zadar ili odgovarajući ima čvrstu 
bukovu konstrukciju i prostor za posteljinu. 
Vrlo lako u dva koraka, prvo izvlačenjem 
sedalnog dela, a potom preklapanja 
naslona,prostor za spavanje dimenzija 
190x155. Ležaj Zadar je pravi izbor za male 
prostore i sobe. Dimenzije ležaja 
190x93x85. 1 

8 

Ormar dvokrilni š 100cm v.200cm dubina 
50cm,unutra tri horizontalne police, 
bravica i ključ. 

  1 

9 

Ormar š100cm,v.200cm dub.50cm,unutra 
jednu vertikalnu pregradu I tri horizontalne 
police, bravica i ključ. 

  1 

10 

Komoda sa fiokama; sa vertikalnom 
pregradom 8 fioka na zakljucavanje š 90 
visine 110 i dubine 50cm.Sve u natur boji,sa 
podesivim nogicama visine 8cm. 

  1 

11 

Daktilo stolice presvucene meblom u crnoj 
boji, Stolice da budu sa visokim 
naslonom,metalnom bazom bez 
rukonaslona,opterecenje do 120kg. 

  2 

12 

Daktilo stolice presvucene tamnosivom eko 
kožom otpornom na dezinfekciono 
sredstvo.Stolice da budu sa visokim 
naslonom,metalnom bazom bez 
rukonaslona,opterecenje do 120kg. 

  6 

13 
Konferencijske stolice presvucene 
tamnosivom ekokožom. 

  3 
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14 

KOMPJUTERSKI STO DIONIS ID: 470209 ili 
odgovarajuće 

 

  
 

1 

15 

DAKTILO STOLICA PATRIK ID: FOR201 ili 
odgovarajuće 

 

  
 

3 

16 

ORMAR IVA K2/POL 200 ID: 311309 ili 
odgovarajuće 

 

  
 

1 
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17 

KLUB STO TT-306  ID: FOR003 ili 
odgovarajući 

 

  
 

1 

18 

Radni sto dimenzija 120cm x 70cm, 
potpuno metalne nogare da ima, a radnu 
ploču da ima u boji bukve takvu da se može 
lako brisati i dezinfikovati. 

  1 

19 

Garderobni orman, koja treba da imaju 
metalne nogare visoke bar 10 cm, da su 
široki 60cm, visoki 190cm, duboki 50cm. 
Potrebno je da  svaki ormar ima šipku 
celom širinom za kačenje vešalica sa 
garderobom kao i da ima bar jednu donju 
policu za obuću. Boja bukve ili bilo koja 
svetlija boja. Bravicai ključ. 

  4 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М19/14 

 8/ 25 

  

 

20 

 

Sto 80x80 sl Tilija MG ili odgovarajuće 
 

  3 

21 

 

  
 

Bolesnička natkasna sl.Trivax  
 8 

22 

 

Zavesa za zam.BOLGA ili odgovarajuće 
90x210cm s.sm.  

 

PROZOR DIM. 215x190 cm 2 
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23 

 

Sto 70x50 sl Tilija MG ili odgovarajuće 
 

  1 
24  

  
 

Arhivske police imaju ATEST za kvalitet i 
nosivost polica. Izrađene su od kvalitetnog 
čeličnog lima i imaju 4 plastične stope po 
kompletu, 5 ili 6 metalnih polica nosivosti 
80 kg kontinualnog opterećenja. Polja se 
sastoje od početnih i nastavnih jedinica. 
Montiranje arhivske police je šrafljenjem. 
Stubovi su nosivosti 1.500 kg. Svi elementi 
su plastificirani u boji RAL 7035 Dim 
185x90x40 cm. 

30 

25 Radne okrugle pomoćne stolice bez naslona 
za leđa I bez rukonaslona presvucene eko 
kožom otpornom na dezinfekciono 
sredstvo. Sa hromiranom metalnom bazom 
I točkićima.  Da imaju mogućnost 
podešavanja visine, sa ručnom 
pneumatikom. 

 

2 

 
 
 
Место и датум:                          М.П.                                                               Потпис понуђача: 
_________________________    ___________________________ 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 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 чл. 75. Закона, и 
то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) /; 
4) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) /; 

6) 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 (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и 
то: /. 

 

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. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
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.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, која се достављају у виду неоверене копије.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  Уколико Изјаву 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 
(Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
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. 

               Потписивањем изјаве понуђач доказује да испуњава следеће: 
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 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;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија 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; 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 

добара, намештај, број М19/14 за 2019. годину, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 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.  
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке 

добара – намештај, број М19/14 за 2019. годину, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 
Место:_____________                                                                                                                        Подизвођач: 
Датум:_____________                                              М.П.                                                                                        _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуду доставити на начин дефинисан у Позиву за подношење понуде. 
    
 3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
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.  
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 VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 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.  
 
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. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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 (Образац изјаве из 
поглавља IV одељак 3.). 
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. 
Рок плаћања је 60 дана, од дана уредно достављене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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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. 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 календарских дана од дана обостраног потписивања 
уговора. 
Место испоруке је на адресу наручиоца: ГАК ''Народни фронт'' Београд, Краљице Наталије 62. 
 
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. Цена је фиксна и не може се мењати. 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.  
  
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 и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђачи не достављају средства обезбеђења у понуди у предметном поступку јавне набавке. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште* 
на e-mail] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. М19/14 
*прихвата се достава појашњења електронском поштом искључиво у току радног времена Наручиоца, 
односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 
15. 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).  
 
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ 
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ /. 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и у том случају не може да се изврши 
избор, биће изабрана понуда оног понуђача који је најпре доставио понуду писарници Наручиоца. 
 
19. 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 му није изречена мера забране 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
  
20. 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
javnenabavke@gakfront.org или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев 
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за 
заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а исте наручилац 
није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за 
предају понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се балаговременим укоико је поднет 
најкасније до истека рока за предају понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 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.  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, позив на 
број: број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне  
набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом искључиво у току радног времена 
Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M19/14 за 2019. годину – 
добара – намештај 
 
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 
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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: 

 

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. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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, број M19/14 за 2019. годину, намештај 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок испоруке  
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________                                        ________________________________ 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
R. 
Br. 

Opis Kom. 
Jed. Cena bez 

pdv 

Cena ukupno 
bez pdv 

1 
Корпус судопере, беж боје, корпус сиви према сликама 
техничких спецификација 

3  
 

2 
Корито од инокса које се уграђује у корпус судопере 
према сликама техничких спецификација 

3  
 

3 
Висећи кухињски елемент према сликама техничких 
спецификација 

1  
 

4 
Висећи кухињски елемент према сликама техничких 
спецификација 

1  
 

5 
Кухињски елемент према сликама техничких 
спецификација 

1  
 

6 
Трпезаријски сто 180х80/38мм са штелујућим ногарима 
према сликама техничких спецификација 

2  
 

7 
Лежај Задар или одговарајући према сликама техничких 
спецификација 

1  
 

8 
Ормар двокрилни ш100цм, висина 200цм, дубина 50 са 3 
хоризонталне полице према сликама техничких 
спецификација 

1  
 

9 
Ормар двокрилни ш100цм, висина 200цм, дубина 50 са 3 
хоризонталне полице и вертикалном преградом према 
сликама техничких спецификација 

1  
 

10 
Комода са фиокама према сликама техничких 
спецификација 

1  
 

11 
Дактило столице пресвучене меблом  према сликама 
техничких спецификација 

2  
 

12 
Дактило столице пресвучене еко-кожом према сликама 
техничких спецификација 

6  
 

13 
Конференцијске столице пресвучене еко-кожом према 
сликама техничких спецификација 

3  
 

14 
Компјутерски сто Дионис или одговарајући према 
сликама техничких спецификација 

1  
 

15 
Дактило столица Патрик или одговарајуће према сликама 
техничких спецификација 

3  
 

16 
Ормар ИВА К2/пол 200 или одговарајуће према сликама 
техничких спецификација 

1  
 

17 
Клуб сто ТТ-306 или одговарајући према сликама 
техничких спецификација 

1  
 

18 
Радни сто димезија 120цм х 70цм према сликама 
техничких спецификација 

1  
 

19 
Гардеробни ормар са металним ногарима према сликама 
техничких спецификација 

4  
 

20 
Мањи трпезариски сто 80х80 кафански према сликама 
техничких спецификација 

3  
 

21 
Болесничка наткасна према сликама техничких 
спецификација 

8  
 

22  
Завеса за замр.90х210цм БОЛГА или одговарајуће према 
сликама техничких спецификација 

2  
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23 
Мањи трпезаријски сто 70х50 кафански према сликама 
техничких спецификација 

1  
 

24 Архивске полице 30  
 

25 Округле столице без наслона са точкићима 2  
 

CENA UKUPNO BEZ PDV 
 

PDV 
 

CENA UKUPNO SA PDV 
 

 
Место и датум:                                               М.П.                            Потпис понуђача: 
 
Упутство:     
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Понуђач уписује јединичне цене без пдв-а, укупну 
цену без пдв-а и укупну цену са пдв-ом.  
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Гинеколошко-акушерска клиника 
''Народни фронт'' 
Београд, Краљице Наталије 62 
Број:  
Датум:  

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
 
Закључен између: 
Наручиоца Гинеколошко-акушерске клинике''Народни фронт'' са седиштем у Београду, улица 
Краљице Наталије 62, ПИБ:100219891 Матични број: 07035888 Телефон:011/2068 
227.Телефакс:011/3610 863 
кога заступа: Проф. др Жељко Миковић  
(у даљем тексту: Купац) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................Број рачуна: ............................................ Назив 
банке:......................................,Телефон:............................  E-mail:............................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
Уговорне стране констатују:    
 - да је Купац на основу члана 39 и 52 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), на основу позива за 
подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 02.08.2019. године, спровео 
поступак јавне набавке добара - (намештај), у поступку ЈНМВ број М19/14 за 2019. годину; 
 - да је Продавац дана _________ 2019. године(попуњава Купац), доставио понуду број: 
______________, (попуњава Купац) која у потпуности испуњава захтеве Купца и саставни је део 
уговора; 
 - да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Продавца и 
Одлуке о додели уговора број: _________________ од ______________.2019 године, (попуњава Купац), 
изабрао Продавца за испоруку добара. 
  

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно утврђују да предмет купопродаје чини набавка намештаја по 
спецификацији у прилогу у поступку реализације Одлуке о додели уговора,  број ......................-
............... од .........................2019.године,  све на основу усвојене понуде продавца, бр. ..................... од 
............................ године, која чини саставни део уговора. 
 

рб Предмет набавке* ком Јед.цена без пдв-а Јед.цена са пдв-ом 
1-23 Добра која су предмет уговора 

 
  

CENA UKUPNO BEZ PDV  
PDV  

CENA UKUPNO SA PDV  

(*биће преузето из Структуре цене) 
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Члан 2. 
Укупна цена добра из члана 1. овог уговора утврђена је у наведеној понуди Продавца у износу 
од ................................................. динара. ПДВ износи ..........................................динара. 
У цену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вредност. Укупна цена са 
ПДВ-ом износи .............................. динара. 
 

Члан 3. 
Купац се обавезује да цену утврђену у члану 2. овог уговора за испоручена добра из члана 1. 
овог уговора плати на следећи начин: .........................дана по испоруци на основу фактуре уплатом 
на текући рачун Продавца ....................................................  код ..................................... банке. 
Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом за 2019. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору 
доспевају у 2020. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских 
средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. годину или доношењем Одлуке о 
привременом финансирању. 
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања 
обавеза од стране Наручиоца. 
Купац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења. 

 
Члан 4. 

Купац се обавезује да: 
1. уредно извршава обавезе плаћања из чл. 2 овог уговора, 
2. обезбеди континуирану сарадњу стручних служби са овлашћеним представницима 
Продавца, 
3. обезбеди стручно праћење испуњења уговорних обавеза. 
 

Члан 5. 
Продавац се обавезује да: 
1. испуњава обавезе у складу са уговореним обавезама, по начелу доброг привредника,  
2. сарађује са стручним службама Купца, 
3. обезбеђује и доставља доказе о квалитету предмета јавне набавке, 
4. обезбеди адекватан сервис и резервне делове у гарантном и вангарантном року, 
6. обезбеди гарантни рок у трајању од најмање 24 месеца, 
7. достави Купцу меницу са меничним писмом које је безусловно и неопозиво, без протеста 
и трошкова, које  важи у случају да код добављача дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на рачуну, статусних промена и друго, на износ од 10% вредности 
уговора без пдв-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана истека рока за коначно 
извршење посла. 
 

Члан 6. 
Продавац се обавезује да испоруку добра из члана 1. овог уговора изврши у уговореном року. 
Уговорене стране су сагласне да Продавац добро из члана 1. овог уговора испоручи у року не 
дужем од ............................................... дана од дана обостраног потписивања уговора. 
Испоруку добра вршиће Продавац-франко објекат купца. 
Уколико Продавац не испуни своју обавезу, односно у уговореном року не испоручи добро из 
члана 1. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 2‰ 
(промила) укупне уговорене цене из члана 2, овог уговора, с тим да укупан износ уговорене 
казне не може прећи 5% уговорене цене. 
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право купца да захтева накнаду штете. 
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Члан 7. 

Продавац је дужан да испоруку добара из члана 1. овог уговора врши у складу са важећим 
стандардима квалитета. 
 

Члан 8. 
Купац је обавезан да приликом испоруке добара из члана 1. овог уговора изврши квалитативан 
и квантитативан пријем добара. 
Када приликом квалитативног и квантитативног пријема утврди да су испоручена добра 
одговарајућег квалитета и квантитета, овлашћено лице Купца које је вршило пријем обавезно 
је да на примерку отпремнице који остаје Продавцу констатује да је извршен квалитативни и 
квантитативни пријем и да су испоручена добра уговореног квалитета и квантитета. Уколико 
овлашћено лице Купца приликом пријема добра оцени да исто није уговореног квалитета и 
квантитета, овлашћен је да одбије пријем производа, уз обавезу да одмах, писменим путем, 
обавести Продавца и захтева нову испоруку у року од два дана, а добро које је било предмет 
пријема и контроле одмах врати Продавцу. 
У случају из става 3. овог члана, Продавац је дужан да у остављеном року испоручи Купцу добро 
које је предмет уговора уговореног квалитета и квантитета. 

Члан 9. 
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, 
као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 
споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени мирним путем решаваће Привредни суд у 
Београду. 

Члан 11. 
Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има 
право да једнострано раскине уговор писаним путем. Уговорне стране задржавају право 
раскида овог уговора у писаној форми путем изјаве у складу са законом без раскидног рока. 
 

Члан 12. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

 

Обрадио Контролисао Контролисао Контролисао Одобрио 
Службеник за јавне набавке 

 

Начелник Одељења техничког 

одржавања објеката и опреме 
Начелник Одељења за економске 

и финансијске послове 
Начелник Одељења за опште и 

правне послове 
Помоћник директора за 

немедицинске послове 
 Бранко Милошевић Љиљана Стојановић Ана Меденица Др Радомир Марковић 

 

 

    

Добављач//Извршилац/Продавац 
 

За Наручиоца В.Д Директор 
 Проф. Др Жељко Миковић 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара, намештаја, бр. М19/14 за 2019. годину, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

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


