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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. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број M17/21 за 2017. годину су добра – Урин кесе
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке
 Радица Александрић, дипл. економиста
Е - mail адреса (или број факса):
 javnenabavke@gakfront.org
 факс: 011/ 3610 863 (са назнаком ''за јавне набавке'')
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. М17/21 за 2017. годину су добра: Урин кесе
Назив и ознака из општег речника набавки:
33141615 Кесе за урин

2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
3. Процењена вредност јавне набавке добара Урин кесе:
Рб
1

Предмет набавке

Процењена вредност без пдв-а
у динарима

Урин кесе

1,106,000.00

4. Наручилац ће спровести поступак јавне набавке и закључити оквирни споразум,
док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити на основу оквирног споразума
(Члан 40 ЗЈН). Одлука о закључењу оквирног споразума, са образложењем, донеће се у
року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног
доношења.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
ДОБАРА И СЛ.
УРИН КЕСЕ

Broj
stavke
1

2

3

Naziv artikla (dobra)
urin kese za
bebe(pedijatrijske) 100ml
urin kesa od 2l (sa
nepovratnom valvulom i
ispustom;transparentne
strane kese,izgravirana
merna skala u mililitrima 2000, linija za podatke o
pacijentu, pojačane rupe za
priključak na stalku, konusni
konektor snap-on poklopac)
urin kesa pedijatrijska
sterilna za uzimanje srednjeg
mlaza

Jedinica
mere

okvirne
godisnje
kolicine

kom.

5,375

kom.

34,552

kom.

77

Proizvodjac/
Zemlja
porekla

Zasticeno
ime/kom.
naziv

Br.
Resenja
za
stavljanje
u promet

Напомена: Навођење назива произвођача, робног знака или типа добара у појединим
деловима овог обрасца праћено је термином ''или одговарајуће'' у складу са чл. 72 Закона
о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15 и 68/15).

Количине предметних добара наведене у табели овог обрасца су оквирне количине за
потребе наручиоца, за период од 12 месеци.
Укупна уговорена количина предметних добара зависи од потреба наручиоца и може да
се разликује од количина наведених у табели овог обрасца.
Место испоруке предметних добара је Ф –цо магацин наручиоца, ГАК Народни фронт
Београд, ул. Краљице Наталије 62.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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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) Решење
Министарства здравља РС које гласи на име понуђача и Решење АЛИМС-а
за понуђена добра.

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.
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.

1.4.
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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.
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.
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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;

Докази о испуњавању додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке:/.
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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
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара, Урин кесе, број М17/21 за 2017. годину, испуњава
све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
3. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
4. 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;
5. 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);
6. 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:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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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
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке добара, Урин кесе, број М17/21 за 2017. 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:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.
М17/21

10/ 40

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
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 адресу понуђача.
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: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'',
Београд, Краљице Наталије 62, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – добара,
Урин кесе ЈН бр. М17/21 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се доставља у папирној и електронској форми:
Папирна форма се креира на основу тендерске документације, оверава и доставља
потписана од стране законског заступника;
Електронска форма се доставља на 1 ЦД/ДВД и садржи: комплетно скенирана
папирна документација у форми pdf. документа као један документ.
Важећа је папирна понуда. Папирна и електронска документација морају бити
истоветне
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.
Понуда мора да садржи потписане и печатом понуђача оверене обрасце:
Образац понуде
Модел оквирног споразума и уговора
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Образац структуре цене
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона
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 матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди,
Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и
оверени печатом од стране свагог 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.
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.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гинеколошкоакушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара, Урин кесе, ЈН бр. М17/21- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара, Урин кесе, ЈН бр. М17/21- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара, Урин кесе, ЈН бр. М17/21- НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, Урин кесе, ЈН бр. М17/21НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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 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.
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 (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
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.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђачи из групе
понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
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2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од 24 сати од пријема сваке појединачне
поруџбине.
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.
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.
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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 у понуди средства обезбеђења у предметном поступку
јавне набавке.
Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања
оквирног споразума, достави финансијску гаранцију, ради обезбеђења извршења
уговреног, која чини саставни део споразума и то: уредно потписану и
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од понуђене вредности без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих
потписа, а која је наплатива у случају да изабрани понуђач не извршава своје
уговорне обавезе на начин и у роковима предвиђеним оквирним споразумом.
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 или факсом] 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.
М17/21 Урин кесе
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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.
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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.
*прихвата се достава појашњења електронском поштом и факсом 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, може да захтева испоруку узорка, а
може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан
93. Закона).
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача доставу појединих узорака како би
карактеристике понуђених узорака упоредио за захтеваним техничким
карактеристикама који су наведени у конкурсној документацији.
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.
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
/.
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
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Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке. 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 , факсом на број
011/3610 863 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.
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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 и факсом
искључиво у току радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену
од 07 до 15 часова.
22. Обавештење о року за закључење оквирног споразума:
Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је оквирни споразум
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Наручилац ће са изабраним добављачем закључити један оквирни споразум.
Оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана
потписивања.
Понуђач је дужан да потписан и оверен оквирни споразум, уз потребну пратећу
документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави
наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема оквирног споразума од стране
наручиоца.
Уколико изабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум, односно не
достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се
закључивању оквирног споразума са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M17/21 за 2017.
годину – добара – Урин кесе
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

вредности
извршити
који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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: Урин кесе, број M17/21 за 2017. годину
Назив: Урин кесе
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок испоруке
Рок важења понуде

Датум
_____________________________

Понуђач

М. П.
________________________________

Напомене:
Образац понуде 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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VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И МОДЕЛ УГОВОРА
Гинеколошко-акушерска клиника
''Народни фронт''
Београд, Краљице Наталије 62
Број: (уписује Наручилац)
Датум: (уписује Наручилац)
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
(збирно за све понуђене партије)
Закључен између:
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 Снежана Ракић.
(у даљем тексту: Наручилац)
и
А.ПОНУЂАЧА:
_____________________________________________________________________________________
(Назив понуђача, поштански број и место седишта, општина, улица и број, матични број,
ПИБ, телефон, е-мејл адреса)
кога заступа __________________________________________(у даљем тексту: Добављач)
(Име, презиме и функција)
Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):
групе понуђача који су се на основу Споразума број ....... од ...... 201....... године, међусобно и
према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј овог оквирног
споразума:
1._____________________________________________________________________________________
(Назив понуђача, поштански број и место седишта, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
као члан групе који је носилац посла,односно који је поднео понуду и који ће заступати
групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати оквирни
споразум, кога заступа ____________________________________________________ (у даљем тексту:
Добављач)
(Име, презиме и функција)
2._____________________________________________________________________________________
(Назив понуђача, поштански број и место седишта, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
као члан групе, кога заступа __________________________________________
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(Име, презиме и функција)
који _____________________________________________________________
(опис послова у извршењу уговора)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне
набавке добара мале вредности – урин кесе, број јавне набавке М17/21 за 2017.
годину, за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, дана ..........2017. године, са циљем
закључивања оквирног споразума са једним понуђачем и периодом трајања од
једне године од дана обостраног потписивања;
-

да је Добављач, у својству понуђача доставио понуду број .................... од ......201....
године;

-

да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума, број
од
201....... године, која је објављена на Порталу јавних набавки дана _______201....
године (попуњава Наручилац);

-

да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање
уговора о јавној набавци;

-

да обавеза Наручиоца настаје закључивањем појединачног уговора о јавној
набавци на основу овог оквирног споразума;

-

да ће Добављач преко подизвођача ____________________________________________________
(Назив подизвођача, поштански број, место седишта, општина, улица и број,
матични број, ПИБ)
извршити део јавне набавке: ________________________________________________, који износи
укупно ______________ динара без пореза на додату вредност, тј. _______% од укупне
вредности јавне набавке. Добављач ће у потпуности одговарати Наручиоцу за
извршење обавеза по овом оквирном споразуму и обавеза по уговорима који ће се
закључити на онову овог оквирног споразума. Ако Добављач ангажује као
подизвођача лице које није наведено у оквирном споразуму, Наручилац ће
реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би
раскидом Наручилац претрпео знатну штету. У наведеном случају, Наручилац ће
обавеститити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Добављач може
ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, под условима из чл.80.
ст.14 ЗЈН;

-

да чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних
уговора о јавној набавци добара – урин кеса, између Наручиоца и Добављача, у складу са
условима из конкурсне документације за ЈН бр. М17/21 за 2017. годину, Понудом
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Добављача, одредбама овог оквирног споразума, стварним потребама и расположивим
финансијским средствима Наручиоца, за следеће партије:
РБ
партије

ОПИС
(генерички назив)

оквирне
годишње
количине

цена
по
јед.
без
ПДВа

%ПДВ по
ставкама

цена
укупно
произвођач
без
ПДВ-а

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
Спецификација са количинама и јединачним ценама добара, те подацима о
произвођачима и комерцијалним називима, дата је у понуди Добављача број ............... од
.......... 2017. године, која чини саставни део оквирног споразума.
Количине у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 3.
Током периода важења овог оквирног споразума Наручилац и Добављач ће закључити
један или више појединачних уговора о јавној набавци, према стварним потребама
Наручиоца, а у складу са моделом уговора који чини саставни део оквирног споразума.
Количине предвиђене оквирним споразумом су оквирне и могу се разликовати од
количина које ће Наручилац уговарати путем појединачних уговора. Количине у
појединачним уговорима утврђиваће се према стварним потребама и расположивим
финансијским средствима Наручиоца.
Члан 4.
По настанку потребе Наручиоца за предметом јавне набавке, Наручилац ће упутити
Добављачу позив за закључивање појединачног уговора о јавној набавци, а Добављач је
дужан да се одазове у року од три дана од дана пријема позива. Позив се упућује путем
поште или електронске поште.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог
оквирног споразума.
Појединачни уговори важе до реализације уговорених количина, односно најдуже до 12
месеци од истека рока на који је закључен овај оквирни споразум.
Члан 5.
Уколико Наручилац буде имао потребе за количинама већим од количина из овог
оквирног споразума, поступиће се у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН. Наручилац ће
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може
повећати максимално до 5% од укупне вредности оквирног споразума, тј. за износ од
..........................динара без пдв (попуњава Наручилац). Обим предмета набавке се може
повећати само за уговорена добра, по уговореној цени, и осталим условима из овог
оквирног споразума.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ
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Члан 6.
Наручилац је дужан да:
-

по закључењу појединачног уговора, правовремено доставља требовања
Добављачу;

-

плаћа испоручена добра у року до 60 (шездесет) дана од дана сваке појединачне
испоруке, која је квантитативно и квалитативно усаглашена;

-

правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за
реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено обавести о потреби
повећања предмета јавне набавке у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН.

Добављач је дужан да :
-

на писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим
оквирним споразумом;

-

извршава уговорене обавезе у складу са преузетим обавезама и правилима
струке, у уговореним роковима;

-

уколико током важења оквирног споразума дође до било које промене у вези са
испуњеношћу услова из јавне набавке 17/21 за 2016. годину, писаним путем
обавести Наручиоца и да документује на одговарајући начин;

-

одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле
да знатно отежају или онемогуће испоруку уговорених добара;

-

обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке, и да
у потпуности одговарају подацима и условима из понуде.
ЦЕНА, ПРОМЕНА ЦЕНЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 7.

Укупна вредност овог оквирног споразума, без пореза на додату вредност износи __________
динара (словима:_______________________________________________динара и 00/100).
Порез на додату вредност износи __________ динара (словима: _________________________ динара
и 00/100).
Укупна вредност овог оквирног споразума, са порезом на додату вредност износи
________________ динара (словима:__________________________________________динара и 00/100).
У цену су урачунати, поред цене предмета јавне набавке и испоруке, и сви остали
трошкови које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке.
Члан 8.
Промена цене по јединици мере, дозвољена је у случајевима и на начин дефинисан
моделом уговора, односно уговором о јавној набавци који ће се закључити на основу овог
оквирног споразума.
Члан 9.
Наручилац ће плаћати испоручена добра, по јединичној цени из овог оквирног споразума,
у року до 60 (шездесет) дана од дана сваке појединачне испоруке, која је квантитативно
и квалитативно усаглашена.
Рачун Добављача, мора да садржи податке из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност
("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.
М17/21

26/ 40

68/2014 (др. закон), 142/2014 и 83/2015), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то:
назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив партије,
број и назив ставке, назив предмета, комерцијални назив, јединицу мере, цену по
јединици мере, назив произвођача.
Члан 10.
Процењена вредност јавне набавке број 17/21 за 2017. годину, усклађена је са
финансијским планом Наручиоца за 2017. годину.
Реализација појединачно закључених уговора по овом оквирном споразуму зависиће од
обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2017. годину и
финансијским планом Наручиоца за 2017. годину, те законима којима се уређује буџет и
финансијским плановима Наручиоца за наредне године у којима ће се реализовати
појединачно закључени уговори.
Плаћање доспелих обавеза насталих у буџетској години, вршиће се до висине одобрених
апропријација за ту намену, а у складу са финансијским планом Наручиоца.
Уколико законом којим се уређује буџет и финансијским планом Наручиоца, наступи
немогућност преузимања обавеза од стране Наручиоца у периоду важења овог оквирног
споразума, исти престаје да важи , без обавезе накнаде штете од стране Наручиоца.
Уколико законом којим се уређује буџет и финансијским планом Наручиоца, наступи
немогућност преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца у периоду важења
појединачно закљученог уговора, уговор престаје да важи, без обавезе накнаде штете од
стране Наручиоца.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Добављач је дужан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од три дана
од дана када су обе стране потписале оквирни споразум, као обезбеђење испуњења својих
уговорних обавеза, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу наплативу по виђењу.
У доњем десном углу, испод наслова трасант, меница мора бити печатом оверена и
потписана од стране овлашћеног лица Добављача. Добављач је дужан да уз меницу
достави и:
а. доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води
Народна банка Србије;
б. менично писмо-овлашћење, 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% од укупне вредности оквирног споразума (износ без
урачунатог пореза на додату вредност), са роком важења не краћим од
шездесет дана од дана истека важења оквирног споразума;
в. картон депонованих потписа (копија).
Меница за добро извршење посла биће важећа за сваки појединачно закључени уговор.
Наручилац ће уновчити поднету меницу уколико Добављач не буде извршавао своје
обавезе по оквирном споразуму и појединачно закљученим уговорима, у роковима и на
начин предвиђен оквирним споразумом, односно уговором о јавној набавци.
У случају да Добављач не испоручује уговорена добра или касни у испоруци, Наручилац
ће прво наплатити уговорну казну из члана 14. овог оквирног споразума, а ако Добављач
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више од три пута не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором о јавној набавци, Наручилац ће уновчити дату меницу.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду.
ИСПОРУКА
Члан 12.
Добављач ће испоруку добара извршавати сукцесивно, по пријему требовања Наручиоца,
у року и количинама наведеним у требовању. Рок испоруке не може бити дужи од ...... часа.
Приликом наручивања месечних потреба, Наручилац може требовање издати седам и
више дана пре очекиваног, односно захтеваног рока испоруке.
Уколико Добављач по пријему требовања утврди/сазна за околности које не
представљају вишу силу а због којих би Добављач претрпео штету испуњењем своје
обавезе у року, дужан је да о томе у писаној форми обавести Наручиоца. Уколико
Наручилац утврди да су разлози оправдани, може продужити рок испоруке, под условом
да продужењем рока испоруке Наручилац неће претрпети штету. У наведеном случају
неће се применити одредба о уговорној казни, нити ће се активирати средство
обезбеђења.
Испорука добара ће се вршити у просторијама Апотеке Наручиоца, радним даном од 7,30
до до 12 часова.
Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања,
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем,
без одлагања.
Добра која на основу произвођачке декларације и упутства имају рок трајања, у моменту
испоруке не могу имати краћи рок трајања од девет месеци.
Уколико током трајања појединачног уговора, произвођач уговореног добра изврши
измену произвођачког - комерцијалног назива а захтеване техничке карактеристике
остану исте, или уместо производње уговореног добра, а у циљу побољшања квалитета,
започне производњу новог производа који и даље има исте захтеване техничке
карактеристике, Добављач може, уз претходно прибављену писану сагласност
Наручиоца, наведена добра испоручивати по истој уговореној јединичној цени, а да се то
не сматра изменом уговора.
Ако су уговорена добра уписана у Регистар медицинских средстава АЛИМС, Добављач је
дужан да за добра из претходног става достави доказ о упису у Регистар медицинских
средстава АЛИМС.
Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара.
Приликом испоруке, добављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са
пажњом доброг домаћина.
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
Члан 13.
Добављач је дужан да приликом сваке појединачне испоруке у складу са добијеном
требовањем, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди,
важећим домаћим или међународним стандардима, уверењима о квалитету, односно
атестима. Испоручена добра морају бити апсолутно безбедна и комфорна како за
пацијенте, тако и за медицинско особље које иста користи у медицинским процедурама.
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У поступку квалитативне контроле Наручилац има право да од Добављача захтева да
достави мишљење независне, специјализоване институције у вези са квалитетом
испорученог добра. Трошкове добијања мишљења сноси Добављач.
Квалитативни и квантитативни пријем добара као и пропратне документације (фактура,
отпремница са израженим ценама, сертификати и остало) вршиће се у просторијама
седишта Наручиоца, у присуству представника Добављача. Уколико Наручилац
констатује евентуалну квантитативну или квалитативну неусаглашеност, мора о томе
сачинити записник и доставити га Добављачу, без одлагања, а најдуже у року од
двадесетчетири часа.
У случају да се приликом квалитативне и квантитативне контроле (у току пријема и
након пријема – недостаци који се нису могли уочити у редовном поступку контроле
приликом пријема), испоручених добара установи да иста не одговарају подацима датим
у понуди, Добављач је дужан да у најкраћем примереном року изврши замену
испорученог добра.
Уколико Добављач не изврши испоруку добра по достављеном налогу за испорукутребовању, или не отклони недостатак односно не изврши замену у случају да се
констатује неусаглашеност, Наручилац има право да раскине овај Уговор и да тражи
накнаду штете.
Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке испорученог добра и дужан је да
надокнади директну штету која настане као последица скривеног недостатка.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 14.
Ако Добављач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем,
дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:
- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупне
вредности робе која није испоручена;
- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза, за сваки дан задоцњења у
висини 0,5% од укупне вредности робе испоручене са закашњењем, с тим што укупан
износ уговорене казне не може прећи 5% укупне вредности робе испоручене са
закашњењем.
Члан 15.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Добављача
или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача већа од износа уговорне
казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете, и може раскинути
уговор.
ВИША СИЛА
Члан 16.
Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за
неизвршење/кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и
престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу обавесте
писменим путем.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
одлуке органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту закључења овог
Уговора нису могли предвидети.
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СПОРОВИ
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом оквирном споразуму
решавају споразумно, у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 18.
Страна у споразуму незадовољна испуњењем обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у
писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за
које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора; да је другој
уговорној страни оставила примерени рок за отклањање неусаглашености; да друга
уговорна страна није кориговала неусаглашености или их није кориговала на
задовољавајући начин, и да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених
обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено
извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 (десет) дана.
У случају раскида оквирног споразума, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора.
Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре, закључене на основу
овог оквирног споразума, и исти ће се извршавати у складу са одредбама тих уговора и
овог споразума.
Члан 19.
Овај оквирни споразум ће се раскинути у случају да за добра за која је закључен овај
оквирни споразум, буде спроведена централизована јавна набавка.
У наведеним случајевима, Наручилац неће сносити одговорност за раскидање оквирног
споразума.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ, ПЕРИОД ВАЖЕЊА И ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА
Члан 20.
Овај оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања и важи 12 месеци.
Појединачно закључени уговори на основу овог оквирног споразума, ступају на снагу
даном потписивања и важе до реализације уговорених количина, односно најдуже шест
месеци од истека рока на који је закључен овај оквирни споразум.
Члан 21.
Измене и допуне оквирног споразума врше се у писаној форми.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.
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Овај оквирни споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку страну
потписника оквирног споразума по 2 (два) примерка.
Саставни део оквирног споразума чине понуда понуђача бр. __________од ______2017. године
и модел уговора из предметне јавне набавке, попуњен, потписан и оверен од стране
понуђача на начин предвиђен конкурсном документацијом.
ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ
Проф. др Снежана Ракић,
директор ГАК ‘‘НАРОДНИ
ФРОНТ’’
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Напомена: Модел уговора понуђач мора да: попуни, потпише и печатом овери последњу
страну, парафира сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела
уговора.
Гинеколошко-акушерска клиника
''Народни фронт''
Београд, Краљице Наталије 62
Број: (уписује Наручилац)
Датум: (уписује Наручилац)
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(збирно за све понуђене партије)
Закључен између уговорних страна:
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 Снежана Ракић.
и
А.ПОНУЂАЧА:
_____________________________________________________________________________________
(Назив понуђача, поштански број и место седишта, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
кога заступа __________________________________________(у даљем тексту овог Уговора: Добављач)
(Име, презиме и функција
Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):
групе понуђача који су се на основу Споразума број ....... од ...... 2016. године, међусобно и
према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј овог Уговора:
1._____________________________________________________________________________________
(Назив понуђача, поштански број и место седишта, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
као члан групе који је носилац посла,односно који је поднео понуду и који ће заступати
групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога
заступа ______________________________________________ (у даљем тексту овог Уговора: Добављач)
(Име, презиме и функција)
2._____________________________________________________________________________________
(Назив понуђача, поштански број и место седишта, општина, улица и број, матични број,
ПИБ)
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као члан групе, кога заступа __________________________________________
(Име, презиме и функција)
који _____________________________________________________________
(опис послова у извршењу уговора)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне
набавке мале вредности добара – урин кесе, број јавне набавке 17/21 за 2017.
годину, за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, дана ................2017. године, са циљем
закључивања оквирног споразума са једним понуђачем и периодом трајања од
годину дана од дана обостраног потписивања;

-

да је Добављач, у својству понуђача доставио понуду број .................... од ......2017.
године;

-

да је Наручилац на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума, број
од
2017. године, са Добављачем закључио Оквирни споразум број _______ од ______2017.
године (попуњава Наручилац;

-

да се овај Уговор закључује на основу Оквирног споразума број _______ од ______2017.
године (попуњава Наручилац;

-

на сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе
закљученог оквирног споразума.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.

Предмет овог Уговора су добра – потрошни материјал, партије број:
РБ
партије

ОПИС
(генерички назив)

угов.
кол.

цена
по
јед.
без
ПДВа

%ПДВ по
ставкама

цена
укупно
произвођач
без
ПДВ-а

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

*модел табеле се не мора попуњавати
у свему према Понуди Добављача број....... од ...... 2017. године, која чини саставни део овог
Уговора.
ЦЕНА, ПРОМЕНА ЦЕНЕ И ПЛАЋАЊЕ
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Члан 3.
Укупна цена добара из члана 2. овог Уговора, без пореза на додату вредност износи
__________ динара (словима:_______________________________________________динара и 00/100).
Порез на додату вредност износи __________ динара (словима: _________________________ динара
и 00/100).
Укупна цена добара из члана 2. овог Уговора, са порезом на додату вредност износи
________________ динара (словима:__________________________________________динара и 00/100).
Члан 4.
Уколико у току реализације овог Уговора дође до промене средњег девизног курса
Народне банке Србије за валуту ЕУР за ± 10% у односу на дан када је спроведен поступак
јавног отварања понуда .........2017. године, Наручилац и Добављач могу извршити
усклађивање уговорене јединичне цене применом средњег девизног курса Народне
банке Србије који је важећи на дан када је Добављач сачинио захтев за закључење анекса
уговора. Добављач је дужан да уз захтев достави табеларни преглед који садржи податке
о: а. цени по јединици мере из понуде; б. средњем девизном курсу НБС за валуту ЕУР на
дан отварања понуда; ц. средњем девизном курсу НБС за валуту ЕУР на дан сачињавања
захтева; д. проценту промене средњег девизног курса Народне банке Србије за валуту
ЕУР у односу на дан када је спроведен поступак јавног отварања понуда и датум
сачињавања захтева; е. предлогу промене цене по јединици мере, у складу са процентом
промене средњег девизног курса ; ф. преосталој количини за испоруку.
Цена по
јединици
мере из
понуде
број... од.....

средњи девизни
курс НБС за
валуту ЕУР на
дан отварања
понуда

средњи девизни курс
НБС за валуту ЕУР на
дан сачињавања
захтева.......године

Проценат промене средњег девизног
курса Народне банке Србије за
валуту ЕУР у односу на дан када је
спроведен поступак јавног отварања
понуда .................. године и датум
сачињавања захтева....године

предлог промене
цене по јединици
мере, у складу са
процентом
промене средњег
девизног курса

преостала
количина за
испоруку

Свако наредно усклађивање вршиће се по истом принципу, с тим да ће се узимати
проценат промене средњег девизног курса Народне банке Србије за валуту ЕУР, који је
примењен при закључењу важећег анекса. Добављач је дужан да достави захтев и
табеларни преглед који садржи следеће податке:
Цена по
јединици
мере из
понуде број...
од.....

средњи девизни курс НБС за
валуту ЕУР, који је
примењен при закључењу
важећег анекса број ..... од
.......године

Проценат промене средњег девизног
курса Народне банке Србије за валуту ЕУР
у односу на онај које је примењен при
закључењу важећег анекса број ..... од
.......године и датум сачињавања захтева
....године

предлог промене цене по
јединици мере, у складу са
процентом промене
средњег девизног курса

преостала
количина за
испоруку

Уколико у току реализације уговора о јавној набавци дође до промене средњег девизног
курса Народне банке Србије за валуту ЕУР за -10%, захтев за закључење анекса уговора
може поднети и Наручилац.
Члан 5.
Наручилац ће плаћати испоручена добра, по јединичној цени из оквирног споразума, у
року до 60 (шездесет) дана од дана сваке појединачне испоруке, која је квантитативно и
квалитативно усаглашена.
Рачун Добављача, мора да садржи податке из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност
("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,
68/2014 (др. закон), 142/2014 и 83/2015), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то:
назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив партије,
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број и назив ставке, назив предмета, комерцијални назив, јединицу мере, цену по
јединици мере, назив произвођача.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 6.
Добављач је приликом потписивања оквирног споразума / у року од три дана од дана
када су обе стране потписале оквирни споразум, као обезбеђење испуњења својих
уговорних обавеза, доставио Наручиоцу бланко сопствену меницу наплативу по виђењу.
Меница за добро извршење посла биће важећа за сваки појединачно закључени уговор.
ИСПОРУКА
Члан 7.
Добављач ће испоруку добара извршавати сукцесивно, по пријему требовања Наручиоца,
у року и количинама наведеним у требовању. Рок испоруке не може бити дужи од ...... часа.
Приликом наручивања месечних потреба, Наручилац може требовање издати седам и
више дана пре очекиваног, односно захтеваног рока испоруке.
Уколико Добављач по пријему требовања утврди/сазна за околности које не
представљају вишу силу а због којих би Добављач претрпео штету испуњењем своје
обавезе у року, дужан је да о томе у писаној форми обавести Наручиоца. Уколико
Наручилац утврди да су разлози оправдани, може продужити рок испоруке, под условом
да продужењем рока испоруке Наручилац неће претрпети штету. У наведеном случају
неће се применити одредба о уговорној казни, нити ће се активирати средство
обезбеђења.
Испорука добара ће се вршити у просторијама Апотеке Наручиоца, радним даном од 7,30
до до 12 часова.
Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања,
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писаним путем,
без одлагања.
Добра која на основу произвођачке декларације и упутства имају рок трајања, у моменту
испоруке не могу имати краћи рок трајања од девет месеци.
Добављач може, уз писану сагласност Наручиоца, испоручити добра која имају боље
техничке карактеритике од уговорених добара, под условом да испуњавају захтеване
техничке карактеристике и да су уписана у Регистар медицинских средстава АЛИМС.
Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара.
Приликом испоруке, добављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са
пажњом доброг домаћина.
Члан 8.
Добављач је дужан да приликом сваке појединачне испоруке у складу са добијеном
требовањем, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди,
важећим домаћим или међународним стандардима, уверењима о квалитету, односно
атестима. Испоручена добра морају бити апсолутно безбедна и комфорна како за
пацијенте, тако и за медицинско особље које иста користи у медицинским процедурама.
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Уколико Добављач не изврши испоруку добра по достављеном налогу за испорукутребовању, или не отклони недостатак односно не изврши замену у случају да се
констатује неусаглашеност, Наручилац има право да раскине овај Уговор и да тражи
накнаду штете.
Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке испорученог добра и дужан је да
надокнади директну штету која настане као последица скривеног недостатка.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 9.
Ако Добављач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем,
дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:
- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупне
вредности робе која није испоручена;
- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза, за сваки дан задоцњења у
висини 0,5% од укупне вредности робе испоручене са закашњењем, с тим што укупан
износ уговорене казне не може прећи 5% укупне вредности робе испоручене са
закашњењем.
Члан 10.
Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Добављача
или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача већа од износа уговорне
казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете.
ВИША СИЛА
Члан 11.
Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за
неизвршење/кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и
престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу обавесте
писменим путем.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
одлуке органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту заклучења овог
Уговора нису могли предвидети.
СПОРОВИ
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране
може захтевати раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у
писменој форми обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за
које сматра да су неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора; да је другој
уговорној страни оставила примерени рок за отклањање неусаглашености; да друга
уговорна страна није кориговала неусаглашености или их није кориговала на
задовољавајући начин, и да је уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених
обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено
извршила.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.
М17/21

36/ 40

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 (десет) дана.
У случају раскида Уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Евентуални раскид оквирног споразума на основу кога је закључен овај уговор, нема
утицаја на реализацију овог Уговора.
Члан 14.
Овај Уговор о јавној набавци ће се раскинути у случају да за добра које су предмет
Уговора, буде спроведена централизована јавна набавка.
У наведеним случајевима, Наручилац неће сносити одговорност за раскидање уговора.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ, ПЕРИОД ВАЖЕЊА И ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до реализације уговорених
количина по овом Уговору, односно најдуже дванаест месеци од истека рока на који је
закључен Оквирни споразум број _______ од ______2017. године.
Члан 16.
Измене и допуне оквирног споразума врше се у писаној форми.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по 2
(два) примерка.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

______________________________

________________________________
Проф. др Снежана Ракић,
директор ГАК ‘‘НАРОДНИ ФРОНТ’’

НАПОМЕНА: Прихватљиво је да модел оквирног споразума и модел уговора буду
НАПОМЕНА:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.
М17/21

38/ 40

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, урин кесе бр. М17/21 за 2017. 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.
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Broj
stavke
1

2

3

Naziv artikla (dobra)
urin kese za
bebe(pedijatrijske) 100ml
urin kesa od 2l (sa
nepovratnom valvulom i
ispustom;transparentne
strane kese,izgravirana
merna skala u mililitrima 2000, linija za podatke o
pacijentu, pojačane rupe za
priključak na stalku, konusni
konektor snap-on poklopac)
urin kesa pedijatrijska
sterilna za uzimanje srednjeg
mlaza

Jedinica
mere

okvirne
godisnje
kolicine

kom.

5,375

kom.

34,552

kom.

77

Jed. Cena bez
pdv-a

Cena ukupno bez
pdv-a

CENA UKUPNO BEZ PDV-A
PDV
CENA UKUPNO SA PDV

У................................
Дана .........................
М.П.

Потпис одговорног лица:
...........................................
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