ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА ''НАРОДНИ ФРОНТ''
Београд, Краљице Наталије 62

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: потрошни материјал за вантелесну оплодњу
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
бр. О16-16 ЗА 2016. годину

децембар 2016. године

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. О16-16 1/37

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку бр. О16-16 за 2016. годину
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова

IV
Упутство понуђачима како да сачине понуду
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
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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 отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ред. бр. О16-16 за 2016. годину су добра: потрошни материјал за
вантелесну оплодњу
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: /.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: /.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке
 Радица Александрић, дипл. економиста и
 Иван Цвијовић, 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. бр. О16-16 за 2016. годину су добра: потрошни материјал за
вантелесну оплодњу
33140000

Медицински потрошни материјал

2. Партије
Предмет јавне набавке је обликован у више партија:
Р. бр.
партије
1

предмет набавке
Пипете за манипулацију ооцитима и ембрионима

2

Катетери за трансфер ембриона у утерус

3

Катетери за трансфер ембриона у утерус

4

Систем за апсорбцију јајне ћелије

5

Потрошни материјал за бенчтоп инкубатор

6

Лабораторијска пластика

7

Медијуми са антибиотиком који није пеницилински

8

Уље за култивацију ембриона

9

Медијум за ембриотрансфер
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија 1 Пипете за манипулацију ооцитима и ембрионима
рб
1
2
3

Врста потрошног
материјала
Поликарбонатна пипета
за денудацију јајне ћелије
140 микрометара
Поликарбонатна пипета
за денудацију јајне ћелије
170 микрометара
Поликарбонатна пипета
за денудацију јајне ћелије
300 микрометара

по
пацијенту

за 270
пацијената

ком

2

540

ком

7

1890

ком

2

540

јм

Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Произвођач /
кориснички назив
добра

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 2 Катетери са закривљеним врхом за трансфер ембриона у утерус
рб Врста потрошног материјала

1

2

Ембрио трансфер катетер
ултраувучно видњив на крају
,дијаметра уводника 6,6Fr,
дужине 17,3цм, дијаметра
трансфер катетера 2,8Fr дужине
24 цм
Обтуратор за уводник
(ембриотрансфер катетера )
дијаметра 6.6Fr, дужине 19.9цм

јм

по
за 270
пацијенту пацијената

kom

0.6

162

ком

0,056

15

Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Произвођач/
кориснички назив
добра

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 3 Катетери са равним врхом за трансфер ембриона у утерус
рб
1

Врста потрошног
материјала

јм

Ембрио трансфер катетер
ултразвучно видљив на

kom

по
за 270
пацијенту пацијената
1,3

Произвођач / кориснички
назив добра

351
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крају, R стерилисан
(радијацијом), са водичем
маркираним на сваки цм,
корисне дужине водича
катетера 14.5цм,
унутрашњег катетера
21,5цм, унутрашњег
металног ојачивача 17.5цм;
са дужином флексибилног
врха унутрашњег катетера
од 4.5цм; унутрашњи
катетер са унутрашњим
пречником од 0.18мм и
спољашњим од 1.55мм;
водич катетер са
спољашњим пречником од
2.20мм; унутрашњим
металним ојачивачем од
1.55мм;Без латекса
(односно гумених деривата)
Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 4 Систем за апсорбцију јајне ћелије
Рб

1

2

3

4

Врста потрошног материјала јм
Систем за апсорбцију јајне
ћелије, игле дебљине 17G, 300
mm, једног лумена, дужине
црева од 90 цм, стандардног
женског конектора;
Систем за апсорбцију јајне
ћелије,игле дебљине 16 G, 300
mm, двоструког лумена,
аспирациона линија 75 цм,
линија за испирање 90цм;
Потршно вакумско црево за
аспирациону пумпу K-MAR
5200 са хидрофобним
филтером, дужине
9,5FB/240цм;
Сет за парацентезу који
садржи иглу: дебљине 18G,
дужине 5цм, жичани водич
дијаметра 0,028 инча, дужине
40цм, са врхом 2мм Ј,
дилататор, пигтејл катетер са
следећим карактеристикама:
6Фр, дужине 15цм, са 6 бочних

по
за 270
пацијенту пацијената

kom

0,093

25

kom

1,11

300

ком

0,15

40

ком

0,019

5

Произвођач / кориснички
назив добра
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отвора, троструки стопер
катетера и мултилуменски
адаптер за пигтејл катетер
Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 5 Потрошни материјал за бенчтоп инкубатор
рб

1

Врста потрошног
материјала

јм

Овлаживач гаса (фласк) у
бенчтоп инкубатору KMINC-1000

kom

по
за 270
пацијенту пацијената
0,13

Место:_________________
датум:_________________

Произвођач /
кориснички назив добра

36

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 6 Лабораторијска пластика

рб

Врста потрошног материјала

1.

Пипете микроињекционе угао 30º

2.

Пипете Holding угао 30º
Капиларне пипете, ID:1mm, luer адаптиране,
појединачно паковање,IVFодобрене, дужине 55 ili
95mm

3.
4.

7.
8.

Трансфер пипете пластичне од 3 мл
Наставци за аутоматску пипету од 0.1 -20
микролитара
Наставци за аутоматску пипету од 2 -200
микролитара
Наставци за аутоматску пипету од 50-1000
микролитара
Епрувете 14 мл ( 17 ×100 мм)

9.

Епрувете ( 12 ×75 мм)

5.
6.

10. Петри шоља са централним удубљењем
11. Петри шоља са 4 удубљења
Петри шоља за ембрио културу са 12 удубљења и
алфа-нумеричком идентификацијом,равног дна са
12.
посебном површином предвиђеном за обележавање,
стерилна, МЕА тестирана

Произвођач
/
по
за 270
јм
кориснички
пацијенту пацијената
назив
добра
ком
1.5
405
ком
1.2
324
ком
ком
ком
ком
ком

4

1080

15

4050

5

1350

7

1890

ком
ком
ком

7
30
1

1890
8100
270

2.5

675

ком

4

1080

ком

1,5

405
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13. Филтер 02 µm

ком

0.2

54

14. Петри шоља 60 × 15 мм

ком

2

540

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Петри шоља 100 × 15 мм
Чаша за давање сперме
Конусна епрувета 15 мл ( 17 × 120мм)
Шприц нетоксични од 1 мл
Петри шоља 35 × 10 мм
Навлаке за УЗ сонду
Стерилан гел за ултразвучну сонду,15мл
Филтери за покретни уређај за фино пречишћавање
ваздуха у IVF лабораторији модел CODA AERO
Предфилтери за benchtop инкубатор K-MINC 1000
који пречишћава гасну смешу од лако испарљивих
органских једињења (VOC), хемијски активних
једињења (CAC), бактерија, прашине.
Предфилтери за CO2 инкубатор Hera Cell 240 kоји
уклањају 100% VOC и са додатком Aldasorb које
ефикасно уклања алдехиде а није ембриотоксично
IVF одобрене влажне марамице за брисање радних
површина у ембриолошкој лабораторији, МЕА
тестиране; Дим. 260x300мм (пак. 70ком)
IVF одобрене течност за брисање радних површина
у ламинарној комори као и СО2 инкубатора у
ембриолошкој лабораторији на бази кватернарних
једињења амонијума, МЕА тестирано ( пак. 1л са
распршивачем )
Концентровани 100 х , ембриотестирано средство за
одржавање површина у ембриолошкој лабораторији
На бази кватернарних једињења амонијума, МЕА
тестирано (пак.2л)
IVF одобрена течност за дезинфекцију руку, које не
ослобађа лако испарљива органска једињења (VOC)

ком
ком
ком

15
5

4050
1350

ком

4
3
1
18
1

1080
810
270
4860
270

ком

0.0074

2

ком

0.03

8

ком

0,022

6

ком

3

810

мл

22,22

6 лит.

мл

14,81

4 лит.

мл

22,22

6лит.

29. Лакмус папир ( pH 6.0 - 8.1)
Серолошке пипете, стерилне, појединачно паковане,
30
10 мл
Пластични наставак за држање пипета за
31.
денудацију, са силиконским врхом (пак. 10 комада)

ком

4

1080

ком

2

540

ком

0.5

135

22.
23.

24.
25.

26.

27.

28

Место:_________________
датум:_________________

М.П.

ком

Потпис овлашћеног лица:
_________________________
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Партија 7 Медијуми

рб

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

медијуми
Медијум за испирање јајне ћелијеМедијум искључиво намењен за
испирање фоликула током
колекције(прикупљања) јајних
ћелијаХЕПЕС пуферован ;са
антибиотиком који није пенцилински
Медијум за испирање
сперматозоида,бикарбонатни ,без
ХЕПЕС- а, хумани серум
албумин(ХСА),фармацеутског степена
чистоће (тестиран на ХИВ, хепатитис
Б,Хепатитис Ц и сифилис ) ;са
антибиотиком који није пенцилински
Медијуми за издвајање сперматозоида у
градијенту - ХЕПЕС пуферован,хумани
серум албумин( ХСА),фармацеутског
степена чистоће ( тестиран на
ХИВ,хепатитис Б,Хепатитис Ц и
сифилис) ;са антибиотиком који није
пенцилински
Медијум за фертилизацију јајне ћелије и
развој до пронуклеусног стадијума зигота, односно за културу првих 20
сати - бикарбонатни пуфер,, хумани
серум албумин(ХСА),фармацеутског
степена чистоће ( тестиран на
ХИВ,хепатитис Б,Хепатитис Ц и
сифилис) ;са антибиотиком који није
пенцилински
Медијум за култивацију ембриона од
зигота до стадијума од осам бластомера
и трансфер ембриона у материцу бикарбонатни пуфер,без ХЕПЕС-а,
хумани серум
албумин(ХСА),фармацеутског степена
чистоће (тестиран на ХИВ,хепатитис
Б,Хепатитис Ц и сифилис ) ;са
антибиотиком који није пенцилински
Медијум за развој бластоцисте и
трансфер ембриона у материцу бикарбонатно пуферован ,хумани серум
албумин( ХСА),фармацеутског степена
чистоће ( тестиран на ХИВ,хепатитис
Б,Хепатитис Ц и сифилис ) ;са
антибиотиком који није пенцилински
Медијум за денудацију јајне ћелије –
фармацеутског степена чистоће
(тестиран на ХИВ, хепатитис Б,
Хепатитис Ц и сифилис)

јм

по пац.

за 270
пац.

мл

110.00

29,700.00

мл

3.00

810.00

Мл

3.00

810.00

мл

7.00

1,890.00

мл

5.00

1,350.00

мл

3.00

810.00

мл

0.75

202.50

Произвођач /
кориснички назив
добра
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8.

9.

Медијум за држање јајне ћелије у
поступку уношења сперматозоида у
ооплазму - ХЕПЕС пуферован,са
присуством неесенцијалних
аминокиселина које су неопходне за
очување квалитета јајне ћелије у
поступку микрофертилизције,са
антибиотиком који није пеницилински,
хумани серум
албумин(ХСА),фармацеутског степена
чистоће (тестиран на ХИВ,хепатитис
Б,Хепатитис Ц и сифилис )
Медијум за успоравање покретљивости
сперматозоида - бикарбонатни
пуфер,хумани серум
албумин(ХСА),фармацеутског степена
чистоће (тестиран на ХИВ,хепатитис
Б,Хепатитис Ц и сифилис ) ;са
антибиотиком који није пенцилински
Место:_________________
датум:_________________

мл

15.00

4,050.00

мл

0.10

27.00

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 8 Уље за култивацију ембриона

рб

1

медијуми
Уље за култивацију ембриона у
процесу ИВФ – Течни парафин за
прекривање медијума за културустерилно пречишћено 100%
парафинско уље (100мл)

Место:_________________
датум:_________________

јм

по
пац.

за 270
пац.

ком

20

5400

М.П.

Произвођач /
кориснички назив
добра

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 9 Медијум за ембриотрансфер који садржи хијалуронан

рб

1

медијуми
Бикарбонатно пуферисан медијум
за ембриотрансфер који садржи
хијалуронан и рекомбиновани
Хумани Албумин (пак.10мл)

Место:_________________
датум:_________________

јм

по
пац.

за 270
пац.

ml

1

270

М.П.

Произвођач / кориснички
назив добра

Потпис овлашћеног лица:
_________________________
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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 Републике Србије и Решење Агенције за лекове и медицинска
средства 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
гарантује да му није изречена мера забране 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:
7) Биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године (2013.,2014. и 2015.)
Понуђач мора доказати да је у свакој години посматраног обрачунског периода, остварио
укупан приход од продаје који је већи од укупне цене дате у понуди. Не посматра се
збирно;
8) Понуђач је дужан да достави Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за
учешће у отвореном поступку
издато од стране произвођача (или заступника
произвођача на територији РС) или било који обострано оверени документ на основу
кога се може недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора
располагати са понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну
испоруку.
9)Oригинални каталог произвођача понуђених добара са означеним добрима који су
понуђени у предметној јавној набавци.

1.3.
1.4.

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.
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.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) 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;
3) /.
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Решење Министарства здравља
Републике Србије и Решење Агенције за лекове и медицинска средства за
понуђена добра, које понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора
бити важећа.
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Испуњавање додатних услова доказује се следећим доказима:
7) Биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године (2012.,2013. и 2014.)
Понуђач мора доказати да је у свакој години посматраног обрачунског периода, остварио
укупан приход од продаје који је већи од укупне цене дате у понуди. Не посматра се
збирно;
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8) Понуђач је дужан да достави Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за
учешће у отвореном поступку
издато од стране произвођача (или заступника
произвођача на територији РС) или било који обострано оверени документ на основу
кога се може недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора
располагати са понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну
испоруку.
9) Oригинални каталог произвођача понуђених добара са означеним добрима који су
понуђени у предметној јавној набавци.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
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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, осим документације произвођача опреме и
докумената којима се доказују техничке карактеристике који могу бити на енглеском
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 према наводима позива за подношење понуда објављеном на Порталу
ЈН дана 30.12.2016. године.
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 наручулац 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 од стране овлашћеног лица понуђача и оверене
печатом следеће обрасце:
Образац понуде
Образац техничких карактеристика (образац III)
Модел уговора
Образац структуре цене
Образац изјаве о независној понуди
Oбразац изјаве о испуњавању услова из члана чл. 75. ст. 2.

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 поштовању обавеза из чл.75. ст.2. 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
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сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ:
Предмет јавне набавке је 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: .........[навести назив и
адресу наручиоца], са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – добара – лекови и потрошни материјал за
вантелесну оплодњу, ЈН бр. O16-16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку – добара – лекови и потрошни материјал за
вантелесну оплодњу, ЈН бр. O16-16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – добара – лекови и потрошни материјал за
вантелесну оплодњу, ЈН бр. O16-16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – добара – лекови и потрошни материјал за
вантелесну оплодњу, ЈН бр. O16-16 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Назначити и број партије.
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.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
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,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 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.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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 (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Испорука предметних добара је сукцесивна. Рок испоруке добара не може бити дужи од
24 сата од пријема требовања.
Рок испоруке добара за партију 7 не може бити дужи од 21 дана од пријема требовања.
Место (испоруке, извршења услуге, извођења радова), – на адресу наручиоца:
франко магацин Купца.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
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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.
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.
У цену су урачунати сви трошкови везани за извршење предмета набавке (набавку и
испоруку у магацин наручиоца са свим манипулативним трошковима, трошковима
транспорта, истоваром итд). Цена добара која се увозе треба да садржи и трошкове
царине, увозне дажбине, осигурања и остале зависне трошкове.
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
Изабрани понуђач је дужан да у моменту потписивања уговора достави уредно потписану
и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем
за попуну у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без протеста“ и „по
виђењу“ на име доброг извршења посла, са трајањем 10 (десет) дана дуже од уговореног
рока испоруке добара, као и картон депонованих потписа.
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
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште* 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 заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. О16-16”.
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.
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, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
У предметном поступку јавне набавке добара, број О16-16 за 2016. годину, критеријум за
доделу уговора je „најнижа понуђена цена“ .
17. 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. У случају истог
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понуђеног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је најпре
доставио понуду писарници Клинике.
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 гарантује да му није изречена мера забране делатности. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII конкурсне документације).
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 7 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 10 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
120.000,00 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.
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*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. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ
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 бр. О16-16 за 2016. годину добара:
потрошни
материјал
за
вантелесну
оплодњу,
за
партије_________________________________________
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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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
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

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: потрошни материјал за вантелесну оплодњу, партија
______________
Овај део обрасца се копира за сваку партију посебно.
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок испоруке добара
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Гинеколошко-акушерска клиника
''Народни фронт''
Београд, Краљице Наталије 62
Број: (уписује Наручилац)
Датум: (уписује Наручилац)
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
(образац се попуњава збирно за све понуђене партије)
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 Снежана Ракић.
(у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични
број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Уговорне стране констатују:
- да је Купац на основу члана 32 и 52 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, брoj 124/12 и 68/15 у даљем тексту: Закон), на основу позива
за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана ...............2016. године,
спровео отворени поступак јавне набавке добара –потрошни материјал за вантелесну
оплодњу, у поступку ЈН број O16-16 за 2016. годину;
- да је Продавац дана _________ 2017. 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 ______________.2017 године, (попуњава
Купац), изабрао Продавца за испоруку добара.

Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја потрошног материјала за вантелесну
оплодњу, партија бр. ________________, (у даљем тексту: добра) према датим ценама и
количинама:
(биће преузето из обрасца понуде)
Члан 2.
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Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог уговора износи _____________
динара (словима________________________________динара, без ПДВ-а, односно ____________________
динара са ПДВ-ом). (попуњава понуђач),
Порез на додату вредност плаћа Купац.
Цена је дата на паритету франко магацин Купца.
Рок одзива у случају сервисирања__________часа.
Члан 3.
Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора достави уредно
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора са урачунатим ПДВ-ом – са
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, са трајањем 10
(десет) дана дуже од уговореног рока испоруке добара, као и картон депонованих
потписа.
Члан 4.
Уговорне стране утврђују обавезу купца да продавцу, по извршеној испоруци, врши
плаћања на основу издате фактуре, са роком доспелости од _____ дана, рачунајући од дана
извршене испоруке добара.
Уговорне стране утврђују да се овим уговарањем обезбеђују потребе купца за
континуираним асортиманом из става 1, овог члана рачунајући од дана закључења
уговора, све у складу са принципима добре праксе у дистрибуцији.
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се усклађивање (повећање) цена утврђених у прихваћеној
понуди продавца врши искључиво из објективних разлога уз прилагање одговарајуће
документације којом се доказује објективна потреба за изменом уговорених цена и само
уколико Купац располаже финансијским средствима.
Уговорне стране су сагласне да се усклађивање цена утврђених у прихваћеној понуди
продавца врши на тај начин што се на основу предлога заинтересоване уговорне стране
закључује анекс уз овај уговор којим се утврђују нове цене које ступају на снагу даном
потписивања анекса и важе до окончања испоруке уговорене количине добара.
Члан 6.
Уговором купац преузима следеће обавезе:
уредног и благовременог испостављања требовања, све специфицирано по врсти и
количини добара у питању,уредног и у року испуњења обавезе плаћања цене за
испоручена добра из члана 2. и 3. уговора,благовременог обавештавања о промени
динамике испоруке добара у питању, именовање овлашћеног представника са сарадњу са
продавцем,пријема добара може да врши контролу квалитета у било које време и без
претходне најаве код независне специјализоване институције, а код евентуалног
одступања од уговореног квалитета трошкове анализе сноси продавац.
Члан 7.
Уговором продавац се обавезује да:
купцу благовремено, у најкраћеном могућем року, сукцесивно по захтеву, а најкасније у
року од ________ сата од пријема требовања, изврши испоруку добара у питању, у целости
по примљеној спецификацији у погледу врсте и количине добара, а у оквиру уговорене
обавезе континуираног снабдевања предметним добрима,
да располаже копијом потврде о извршеној контроли квалитета за сваку серију добра
које по овом уговору дистрибуира, а коју је дужан да је достави купцу на његов изричит
захтев,
да испоруку добара изврши у по принципу F– co магацин купца,
благовремено врши издавање фактура као основ плаћања од стране купца,
да назначи број овог уговора на испостављеним фактурама.
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Члан 8.
Уговором продавац, у складу са принципима доброг привредника, доказује одговарајућим
сертификатима/уверењима о исправности добара у питању тиме да та добра одговарају
домаћим или међународним стандардима квалитета, да су у земљи порекла снабдевена
дозволом за стављање у промет,или да продавац располаже сертификатом да добра у
питању задовољавају домаће стандарде, одговарајућим уверењем о контроли квалитета,
те да су добра обележена у промету на прописан начин. Уверења из става 1. овог члана
чине саставни део уговора.
Члан 9.
Уговорне стране посебно утврђују обавезу продаца да одговара за материјалне
недостатке и скривене мане добара, које када се установе од стране купца, било
контролом квалитета, било у непосредној примени, обавезују да буду замењене од стране
продавца у целости по врсти и количини, или да се за њихову вредност умањи
испостављени предрачун купцу.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се квантитативан пријем добара врши од стране купца у
моменту пријема добара (по врсти и количини), а у случају да испоручена добра не
одговарају претходно издатом требовању од стране купца, продавац задржава обавезу
замене добара у питању.
Члан 11.
Уговорне стране задржавају право раскида уговора, осим наступања више силе, у писаној
форми, без раскидног рока.
Члан 12.
Уговор се закључује на одређено време од годину дана од дана обостраног потписивања.
На све односе који нису регулисани одредбама уговора, непосредно се примењују важећи
прописи.
За обавезе које по овом уговору доспевају у 2017. и 2018. години наручилац ће извршити
плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за
2017. и 2018. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања
обавеза од стране наручиоца.
Члан 13.
У случају спора, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 14.
Уговор ступа на снагу даном потписивања, од када почиње тећи његова примена.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 (шест) идентичних, уредно потписаних и оверених примерка, од
којих купац задржава 4 (четири), а продавац 2 (два) примерка.
За продавца

За купца

___________________,
Директор

______________________________
Проф. др Снежана Ракић
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1 Пипете за манипулацију ооцитима и ембрионима
рб

1
2
3

Врста потрошног
материјала

по
пацијенту

јм

Поликарбонатна пипета
за денудацију јајне ћелије
2
140 микрометара
ком
Поликарбонатна пипета
за денудацију јајне ћелије
7
170 микрометара
ком
Поликарбонатна пипета
за денудацију јајне ћелије
2
300 микрометара
ком
ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

Место:_________________
датум:_________________

за 270
пацијената

Јед. цена
без ПДВа

Цена укупно
без ПДВ-а

540
1890
540

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 2 Катетери са закривљеним врхом за трансфер ембриона у утерус
рб

1

2

Врста потрошног
материјала

јм

Ембрио трансфер катетер
ултраувучно видњив на
крају ,дијаметра уводника
6,6Fr, дужине 17,3цм,
дијаметра трансфер
катетера 2,8Fr дужине 24 цм
Обтуратор за уводник
(ембриотрансфер катетера )
дијаметра 6.6Fr, дужине
19.9цм

по
за 270
пацијенту пацијената

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена укупно
без ПДВ-а

0.6
kom

162
0,056

ком

15

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 3 Катетери са равним врхом за трансфер ембриона у утерус
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рб

1

Врста потрошног
материјала

по
за 270
пацијенту пацијената

јм

Ембрио трансфер катетер
ултразвучно видљив на
крају, R стерилисан
(радијацијом), са водичем
маркираним на сваки цм,
корисне дужине водича
катетера 14.5цм,
унутрашњег катетера
21,5цм, унутрашњег
металног ојачивача 17.5цм;
са дужином флексибилног
врха унутрашњег катетера
од 4.5цм; унутрашњи
катетер са унутрашњим
пречником од 0.18мм и
спољашњим од 1.55мм;
водич катетер са
спољашњим пречником од
2.20мм; унутрашњим
металним ојачивачем од
1.55мм;Без латекса
(односно гумених деривата)

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена укупно
без ПДВ-а

1,3

kom

351

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

Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 4 Систем за апсорбцију јајне ћелије
рб

1

2

3

Врста потрошног
материјала
Систем за апсорбцију јајне
ћелије, игле дебљине 17G, 300
mm, једног лумена, дужине
црева од 90 цм, стандардног
женског конектора;
Систем за апсорбцију јајне
ћелије,игле дебљине 16 G, 300
mm, двоструког лумена,
аспирациона линија 75 цм,
линија за испирање 90цм;
Потрошно вакумско црево за
аспирациону пумпу K-MAR
5200 са хидрофобним

јм

по
за 270
пацијенту пацијената

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена укупно
без ПДВ-а

0,093
kom

25
1,11

kom

300
0,15

ком

40
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4

филтером, дужине 9,5
FB/240цм
Сет за парацентезу који
садржи иглу: дебљине 18G,
дужине 5цм, жичани водич
дијаметра 0,028 инча, дужине
40цм, са врхом 2мм Ј,
дилататор, пигтејл катетер са
следећим карактеристикама:
6Фр, дужинe 15 цм, са 6
бочних отвора, троструки
стопер катетера и
мултилуменски адаптер за
пигтејл катетер

0,019

ком

5

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

Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 5 Потрошни материјал за бенчтоп инкубатор
рб

1

Врста потрошног
материјала

јм

Овлаживач гаса (фласк) у
бенчтоп инкубатору KMINC-1000

по
за 270
пацијенту пацијената

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена укупно
без ПДВ-а

0,13
kom

36

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

Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 6 Лабораторијска пластика

рб

Врста потрошног материјала

јм

1.

Пипете микроињекционе угао 30º

2.

Пипете Holding угао 30º

ком
ком

по
за 270
пацијенту пацијената
1.5

405

1.2

324

Јед. цена
без ПДВ-а
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Цена
укупно
без ПДВ-а

3.
4.

Капиларне пипете, ID:1mm, luer адаптиране,
појединачно паковање,IVFодобрене, дужине
55 ili 95mm

7.
8.

Трансфер пипете пластичне од 3 мл
Наставци за аутоматску пипету од 0.1 -20
микролитара
Наставци за аутоматску пипету од 2 -200
микролитара
Наставци за аутоматску пипету од 50-1000
микролитара
Епрувете 14 мл ( 17 ×100 мм)

9.

Епрувете ( 12 ×75 мм)

10.

Петри шоља са централним удубљењем

5.
6.

ком
ком

4

1080

15

4050

5

1350

7

1890

ком
ком
ком
ком
ком
ком

7
30
1

1890
8100
270

2.5

675

Петри шоља са 4 удубљења
Петри шоља за ембрио културу са 12
удубљења и алфа-нумеричком
идентификацијом,равног дна са посебном
површином предвиђеном за обележавање,
стерилна, МЕА тестирана

ком

4

1080

ком

1,5

405

13.

Филтер 02 µm

ком

0.2

54

14.

Петри шоља 60 × 15 мм

ком

2

540

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Петри шоља 100 × 15 мм
Чаша за давање сперме
Конусна епрувета 15 мл ( 17 × 120мм)
Шприц нетоксични од 1 мл
Петри шоља 35 × 10 мм
Навлаке за УЗ сонду
Стерилан гел за ултразвучну сонду,15мл
Филтери за покретни уређај за фино
пречишћавање ваздуха у IVF лабораторији
модел CODA AERO
Предфилтери за benchtop инкубатор K-MINC
1000 који пречишћава гасну смешу од лако
испарљивих органских једињења (VOC),
хемијски активних једињења (CAC),
бактерија, прашине.
Предфилтери за CO2 инкубатор Hera Cell 240
kоји уклањају 100% VOC и са додатком
Aldasorb које ефикасно уклања алдехиде а
није ембриотоксично
IVF одобрене влажне марамице за брисање
радних површина у ембриолошкој
лабораторији, МЕА тестиране; Дим.
260x300мм (пак. 70ком)
IVF одобрене течност за брисање радних
површина у ламинарној комори као и СО2
инкубатора у ембриолошкој лабораторији
на бази кватернарних једињења амонијума,
МЕА тестирано ( пак. 1л са распршивачем )

ком
ком
ком

15
5

4050
1350

ком

4
3
1
18
1

1080
810
270
4860
270

ком

0.0074

2

ком

0.03

8

ком

0,022

6

ком

3

810

мл

22,22мл

6 лит.

11.
12.

22.

23.

24.

25.

26.

ком
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27.

28
29.
30
31.

Концентровани 100 х , ембриотестирано
средство за одржавање површина у
ембриолошкој лабораторији На бази
кватернарних једињења амонијума, МЕА
тестирано (пак.2л)
IVF одобрена течност за дезинфекцију руку,
које не ослобађа лако испарљива органска
једињења (VOC)
Лакмус папир ( pH 6.0 - 8.1)
Серолошке пипете, стерилне, појединачно
паковане, 10 мл
Пластични наставак за држање пипета за
денудацију, са силиконским врхом (пак. 10
комада)

мл

14,81мл

4 лит.

мл

22,22 мл.

6лит.

ком

4

1080

ком

2

540

ком

0.5

135

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
ПДВ% (уписати по ставкама ):____________________________________________________________
Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 7 Медијуми

рб

1.

2.

3.

медијуми
Медијум за испирање јајне ћелијеМедијум искључиво намењен за
испирање фоликула током
колекције(прикупљања) јајних
ћелијаХЕПЕС пуферован ;са
антибиотиком који није
пенцилински
Медијум за испирање
сперматозоида,бикарбонатни ,без
ХЕПЕС- а, хумани серум
албумин(ХСА),фармацеутског
степена чистоће (тестиран на ХИВ,
хепатитис Б,Хепатитис Ц и
сифилис ) ;са антибиотиком који
није пенцилински
Медијуми за издвајање
сперматозоида у градијенту ХЕПЕС пуферован,хумани серум
албумин( ХСА),фармацеутског
степена чистоће ( тестиран на
ХИВ,хепатитис Б,Хепатитис Ц и

јм

по пац.

за 270
пац.

мл

110.00

29,700.00

мл

3.00

810.00

Мл

3.00

810.00

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена укупно
без ПДВ-а
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

сифилис) ;са антибиотиком који
није пенцилински
Медијум за фертилизацију јајне
ћелије и развој до пронуклеусног
стадијума - зигота, односно за
културу првих 20 сати бикарбонатни пуфер,, хумани
серум
албумин(ХСА),фармацеутског
степена чистоће ( тестиран на
ХИВ,хепатитис Б,Хепатитис Ц и
сифилис) ;са антибиотиком који
није пенцилински
Медијум за култивацију ембриона
од зигота до стадијума од осам
бластомера и трансфер ембриона
у материцу - бикарбонатни
пуфер,без ХЕПЕС-а, хумани серум
албумин(ХСА),фармацеутског
степена чистоће (тестиран на
ХИВ,хепатитис Б,Хепатитис Ц и
сифилис ) ;са антибиотиком који
није пенцилински
Медијум за развој бластоцисте и
трансфер ембриона у материцу бикарбонатно пуферован ,хумани
серум албумин(
ХСА),фармацеутског степена
чистоће ( тестиран на
ХИВ,хепатитис Б,Хепатитис Ц и
сифилис ) ;са антибиотиком који
није пенцилински
Медијум за денудацију јајне ћелије
– фармацеутског степена чистоће
(тестиран на ХИВ, хепатитис Б,
Хепатитис Ц и сифилис)
Медијум за држање јајне ћелије у
поступку уношења сперматозоида
у ооплазму - ХЕПЕС пуферован,са
присуством неесенцијалних
аминокиселина које су неопходне
за очување квалитета јајне ћелије
у поступку микрофертилизције,са
антибиотиком који није
пеницилински, хумани серум
албумин(ХСА),фармацеутског
степена чистоће (тестиран на
ХИВ,хепатитис Б,Хепатитис Ц и
сифилис )
Медијум за успоравање
покретљивости сперматозоида бикарбонатни пуфер,хумани серум
албумин(ХСА),фармацеутског
степена чистоће (тестиран на
ХИВ,хепатитис Б,Хепатитис Ц и

мл

7.00

1,890.00

мл

5.00

1,350.00

мл

3.00

810.00

мл

0.75

202.50

мл

15.00

4,050.00

мл

0.10

27.00
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сифилис ) ;са антибиотиком који
није пенцилински
ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Партија 8 Уље за култивацију ембриона

рб

медијуми
Уље за култивацију
ембриона у процесу ИВФ –
Течни парафин за
прекривање медијума за
културу-стерилно
пречишћено 100%
парафинско уље (100мл)

1

јм

по
пац.

за 270
пац.

ком

20

5400

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена укупно
без ПДВ-а

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

_________________________
Партија 9 Медијум за ембриотрансфер који садржи хијалуронан

рб

1

медијуми
Бикарбонатно пуферисан
медијум за ембриотрансфер
који садржи хијалуронан и
рекомбиновани Хумани
Албумин (пак.10мл)

јм

по
пац.

за 270
пац.

ml

1

270

Јед. цена
без ПДВ-а

Цена укупно
без ПДВ-а

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
ПДВ:
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
Место:_________________
датум:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
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, износ
пдв-а и укупну цену са пдв-ом.
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IX 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

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X 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 бр. О16-16 за 2016. годину: потрошни материјал за вантелесну
оплодњу, 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач.......................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке бр. О16-16 за 2016. годину: потрошни материјал за вантелесну оплодњу,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

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