
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/1  1/ 29 

  

 

 
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА ''НАРОДНИ ФРОНТ'' 

Београд, Краљице Наталије 62 
 
 
 

Дел. Бр. 18007- 2019-2886 
Датум 08/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА: Специјално возило за хитан медицински транспорт са 
пратећом опремом 

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

бр. М19/1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
фебруар 2019. године 

 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/1  2/ 29 

  

 

 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или добра, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне добара и сл. 

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

 
 

V 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 

IX Образац изјаве о независној понуди 

X Образац структуре цене 

 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/1  3/ 29 

  

 

 
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 M19/1  су добра – Специјално возило за хитан медицински 
транспорт са пратећом опремом 
 
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 

 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. М19/1  су добра: Специјално возило за хитан медицински 
транспорт са пратећом опремом 
 
2. Општи речник набавки: 
 

Шифра Опис 
34114121 Санитетска возила 
38421110 Мерачи протока 
33192160 Носила 
 
 
 
3. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
 
 
 
 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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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. 

 
Понуђено возило мора бити у складу са Законом о безбедности саобраћаја, Правилником 
о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима и Правилником о техничким карактеристикама уређаја за давање 
посебних звучних и светлосних знакова и њиховој уградњи, постављању и начину 
употребе. 
Обавезно доставити у понуди оригиналну брошуру понуђеног добра или одговарајућу 
документацију произвођача понуђених добара на српском језику, из које се може 
утврдити да понуђено добро одговара захтеву наручиоца (у колони КОМЕНТАР – 
Минималне техничке карактеристике, навести прецизно број стране из оригиналне 
брошуре у којој је описана тражена карактеристика). У приложеној оригиналној брошури 
обавезно означити редним бројем тражену карактеристику. Понуђено предметно добро 
мора бити ново и некоришћено. 
 

Ред. број 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  ВОЗИЛА 

КОМЕНТАР 
Испуњава      ДА/НЕ, 

уколико испуњава уписати 
број стране из 

документације произвођача 

1 Мотор: дизел, минимално ЕУРО 6 
 2 Снага мотора: минимално 130КС 
 3 Запремина мотора: max. 2000 цм³ 
 4 Дужина возила: 5350 - 5450 мм 
 5 Ширина возила без ретровизора: 1950-2050 мм 
 6 Висина возила: 2450-2550 мм 
     

 7 Димензије теретног простора (минималне пре опремања): 

 8  - дужина 3100-3200 мм 

 9  - ширина 1850-1900 мм у најширем делу 

 10  - висина 1900-2000 мм 
 11  - запремина товарног дела: 11-12 м3 
     
 12 Бруто носивост возила: маx 3300кг 

 13 Међуосовинско растојање : 3.400 – 3.500 мм  

 14 Mењач: мануелни, минимум    6+рикверц 
     

 15 АИР БАГ за возача  

 16 Серво управљање 
 17 Систем против блокаде точкова АБС, ЕСП, АФУ 

 18 Контакт кључ са електронским кодом   против крађе 
 19 Централно закључавање 
     
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/1  5/ 29 

  

 

20 

Простор за возача са 1+2 седишта (возач, доктор и 
медицински техничар) одвојен од простора за смештај 
пацијента 

     
 

21 
Седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима, 
а седиште возача подесиво по висини  и нагибу 

     
 22 Стандардни клима  уређај 

 23 Светла за маглу 

     
 

   ОПИС ОПРЕМАЊА ПРОСТОРА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ  

 

24 
Унутрашњи простор за пацијенте комплетно обложен 
полиестерском оплатом 

 25 Фиоке са бравом за медицински материјал мин. 3 ком. 
 

26 
Десна клизна и задња двокрилна врата на возилу 
застакљена  

 

27 
Застакљене површине затамњене фолијом по важећем 
стандарду 

 

28 
Светлосна (ECE  R65 сертификована )  конзола ширине 
1400мм са интегрисаном хорном  снаге 100W 

 29 Два блинкера на фронталном делу возила 
 

30 

Електро инсталација водова 12V посебно изведена са места 
које је произвођач возила предвидео за прикључак додатне 
инсталације и треба бити независна од фабричке 
инсталације возила 

 

31 

Додатна електро инсталација обезбеђена главним 
осигурачем као и појединачним осигурачима за сваки 
потрошач 

 

32 

Додатна електро инсталација разведена кроз ПВЦ 
еластичну изолацију преко које је и фиксирана за 
каросерију возила 

 

33 
Утичнице 12V за напајање медицинских апарата уграђене 
на левој оплати мин. 4 ком. 

 

34 

Кровни двосмерни вентилатор уграђен на кров возила који 
омогућује удувавање и издувавање ваздуха у простор за 
пацијенте 

 

35 

Расвета простора за пацијенте постављена на плафонској 
оплати са три нивоа јачине светла, пригушено светло, 
амбијент светло и јако рефлектор светло  

 

36 
Тајмер светло плаве боје које се активира приликом 
отварања врата 

 37 Команда расвете постављена на командној табли  
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38 

Седиште за пратиоца постављено са десне стране поред 
носила окренуто у правцу кретања возила са појасом у три 
тачке и руконаслоном 

 

39 

Друго седиште постављено између преграде и узглавља 
носила окренуто супротно од правца кретања возила са 
појасом у три тачке и руконаслоном  

 

40 

Независна јединица за климатизацију и грејање повезана 
са постојећим системом грејања и климатизације на возилу 
јединица снаге мин. 4 Kw     

     
 

41 
Аутоматско самосклапајуће носило следећих 
карактеристика: 

 

42 

 - Склопива колица на точковима која уз помоћ само једног 
руковаоца омогућују лак транспорт, уношење - изношење 
пацијента 

 43  - Подешавање узглавља до кардио положаја до 90 степени   
 

44 
 - Димензије носила: дужина мин 1970 мм, ширина мин 550 
мм, носивост мин 170кг 

 45  - Профил точка пречника мин 200мм 

 

46 
 - Платформа носила израђена од нерђајућег материјала 
висине макс. 100мм                                        

 47  - Везови за пацијента 
 48  - Носило које поседује серфикат 10G 

     
 

49 
 Возило споља брендирано рефлектујућом фолијом и 
графичким симболима и логотипом наручиоца 

     
 

50 

 Кисеонички пулт у задњем левом делу возила смештен у 
ормар оплате и  састоји се од: 

 51 Боце за кисеоник запремине 10 литара 
 52 Развод кисеоника са две утичнице 

 53 Регулатор притиска 
 54 Регулатор протока 
 55 Овлаживач 
 56 Маска 
  

Приликом испоруке возила Извршилац је дужан да достави Уверење  Агенције за 
безбедност саобраћаја о пренамени возила у амбулантно возило. 
Пренамена возила мора бити извршена у складу са законском 
регулативом РС. 

 
Произвођач добра и модел (уписати):_______________________________________________________________ 

 
Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                                                                                 _____________________ 
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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)  
-Понуђач је дужан да достави Решење Министарства здравља РС о давању 
дозволе за обављање делатности промета медицинским средствима на 
велико које гласи на име понуђача; 
-Понуђач je дужан да достави Решење Агенције за лекове и медицинска 
средства Републике Србије о упису медицинских средстава у Регистар 
медицинских средстава, за сва медицинска средства која се уграђују у 
санитетско возило. У случају да предметно решење гласи на другу фирму 
(уколико је друга фирма носилац уписа), понуђач је дужан да уз решење 
достави овлашћење фирме на коју гласи решење, да може да понуди 
тражену медицинску опрему; 

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  
-да ће обезбедити сигурну и квалитетну испоруку одговарајућих добара. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим тачке 5) за коју се докази достављају у понуди у копијама. 
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; 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се 
достављањем у понуди : 

 Документација произвођача понуђеног добрa обележена према захтевима 
конкурсне документације (Образац техничких карактеристика); 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/1  10/ 29 

  

 

 
 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке добара, Специјално возило за хитан медицински транспорт са пратећом 
опремом, број М19/1 , испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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

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

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

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

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку 
јавне набавке добара, Специјално возило за хитан медицински транспорт са пратећом 
опремом, број М19/1, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
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 начин описан у Позиву за подношење понуда који је објављен на 
Порталу јавних набавки. 
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. 
 
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: Попуњени електронски 
документи (word) у делу у ком је предвиђено да се искажу елементи понуде и комплетно 
скенирана папирна документација у форми pdf. документа као један документ. 
 
Важећа је папирна понуда. Папирна и електронска документација морају бити истоветне. 
Недостављање електронске форме не може бити разлог за одбијање понуде. 
    
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 уговора 

Образац структуре цене 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона 

Документација произвођача којом се доказује испуњеност техничких захтева 

 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
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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: Гинеколошко-акушерска 
клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара, Специјално возило за хитан медицински 
транспорт са пратећом опремом, ЈН бр. М19/1 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара, Специјално возило за хитан медицински 
транспорт са пратећом опремом, ЈН бр. М19/1 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара, Специјално возило за хитан медицински 
транспорт са пратећом опремом, ЈН бр. М19/1 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, Специјално возило за хитан 
медицински транспорт са пратећом опремом, ЈН бр. М19/1 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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 
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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. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  

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

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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. 
Плаћање је до 60 дана одложено, од дана уредно достављене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора. Место 
испоруке је на адресу наручиоца: ГАК ''Народни фронт'' Београд, Краљице Наталије 62. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену урачунати 
испоруку, монтажу и едукацију о коришћењу апарата. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
  
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђачи не достављају у понуди средства обезбеђења у предметном поступку јавне 
набавке. 
 
Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, 
достави: 

- Бланко потписану и оверену сопствену (соло) меницу, без протеста са 
овлашћењем за попуну исте од стране наручиоца у износу од 10% без ПДВ-а од вредности 
понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза и 

- Бланко потписану и оверену сопствену (соло) меницу, без протеста са 
овлашћењем за попуну исте од стране наручиоца за отклањање грешака у гарантном 
року у износу од 10% без ПДВ-а од вредности понуде.  

- Картон депонованих потписа. 
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште* на e-mail] тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. М19/1 Специјално 
возило за хитан медицински транспорт са пратећом опремом 
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 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. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ /. 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок важења понуде. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да му није изречена мера забране делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail javnenabavke@gakfront.org , или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а исте наручилац није 
отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за предају 
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се балаговременим укоико је 
поднет најкасније до истека рока за предају понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, позив на 
број: број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака 
јавне  набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом искључиво у току 
радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M19/1 – добара – 
Специјално возило за хитан медицински транспорт са пратећом опремом 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/1  20/ 29 

  

 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
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: Специјално возило за хитан медицински транспорт са 
пратећом опремом, број M19/1 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања  
 

 

 
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 УГОВОРА 
Гинеколошко-акушерска клиника 
''Народни фронт'' 
Београд, Краљице Наталије 62 
Број: (уписује Наручилац) 
Датум: (уписује Наручилац) 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Закључен између: 
Наручиоца Гинеколошко-акушерске клинике''Народни фронт'' са седиштем у Београду, 
улица Краљице Наталије 62, ПИБ:100219891 Матични број: 07035888 Телефон:011/2068 
227.Телефакс:011/3610 863 
кога заступа: Проф. др Жељко Миковић.  
(у даљем тексту: Купац) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични 
број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
Уговорне стране сагласно констатују:  
- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 
14/2015 и 68/2015) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне 
набавке, спровео поступак јавне набавке Специјалног возила за хитан медицински 
транспорт  са пратећом опремом (број: М19/1)  
- да је Продавац доставио понуду број:______ од _______________, која у потпуности одговара 
Спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и чини 
његов саставни део.  

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је купопродаја и испорука Специјалног возила за хитан 
медицински транспорт са пратећом опремом (у даљем тексту : добра), за потребе 
Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“, ул. Краљице Наталије број 62, 
Београд. Саставни део овог Уговора је понуда број ________ од ____________године.  

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Продавца у укупном износу 
од ______________ динара без ПДВ-а, што са порезом на додату вредност укупно износи 
_____________ динара. ПДВ износи ________________ динара. 
 Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама. 

У цену су урачунати сви трошкови (царина и сви други трошкови који су везани за 
реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, 
фактурисати нити наплаћивати. 

Члан 3. 

Продавац се обавезује да Специјално возило за хитан медицински транспорт са 
пратећом опремом из чл. 1 овог Уговора испоручи купцу у року од _______ дана од дана 
закључења уговора са свом припадајућом документацијом и предвиђеном опремом.  
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 Приликом испоруке возила Извршилац је дужан да достави Уверење  Агенције  за 
безбедност саобраћаја РС о пренамени возила у амбулантно возило. Пренамена возила 
мора бити извршена у складу са законском регулативом РС. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну 
примопредају возила о чему се сачињава записник који потписују представници 
понуђача и наручиоца. Понуђач је дужан да отклони недостатке и одступања утврђена 
записником најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог. Гарантни 
рок за испоручено возило почиње да тече од датума када је записнички константовано 
преузимање возила. 

Продавац сноси све ризике од губитака и оштећења добра све док добро не буде 
испоручено. 

Место испоруке је Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт“, ул. 
Краљице Наталије број 62, Београд. 

Члан 4. 

У случају да Продавац не изврши све своје уговорне обавезе, односно уколико не 
изврши испоруку добара у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан кашњења плати 
купцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене добара с тим да укупно уговорен износ 
уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.  

Купац ће наведену уговорну казну наплатити тако што ће исплатити износ на 
фактури умањен за одређени проценат, у зависности од броја дана кашњења с 
испоруком.  

Купац има право захтевати и уговорну казну и извршење уговора.  
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева 

накнаду штете. 
Случај више силе искључује примену уговорне казне. 

Члан 5. 

 Продавац даје следеће гаранције: 
Гаранција за возило (општа) од _______ године од дана извршене примопредаје, 

односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема возила. 
Гаранција за боју од ______ године од дана извршене примопредаје, односно 

испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема возила. 
Гаранција за батерију (акумулатор) од ______ године од дана извршене 

примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
возила. 

Гаранција за каросерију од _______ године од дана извршене примопредаје, односно 
испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема возила. 

Гаранција на медицинска средства од ______ године од дана извршене 
примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
возила. 

Продавац је у обавези да обезбеди постпродајну подршку за понуђено возило у 
овлашћеном сервису произвођача понуђеног возила на територији која је најближа 
седишту наручиоца. Списак овлашћених сервиса понуђача чине саставни део овог 
уговора. 

Продавац даје наручиоцу возила гаранцију по најстрожим европским 
стандардима, обезбеђује сервисирање возила и оригиналне резервне делове. 

Гаранцијом су покривени сви делови возила који су произведени од стране 
произвођача возила, за које се утврди да су неисправни, незадовољавајућег квалитета 
или погрешно уграђени, а у току нормалне експлоатације возила. 

Гаранција на боју односи се на грешке у боји и/или површинску корозију која није 
изазвана перфорацијом, покрива оне дефекте који су настали услед грешака на самом 
материјалу или у производњи. 
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Гаранцију на батерију (акумулатор) у случају када је неисправна батерија 
замењена у гарантном року, даљу гаранцију даје произвођач уграђене батерије у складу 
са својим гарантним роковима. 

Гаранција на корозију (каросерију) односи се на корозију са унутрашње стране 
материјала ка спољашњој. 

Члан 6. 

Продавац се обавезује да уз потписани Уговор достави наручиоцу: 
- Бланко потписану и оверену сопствену (соло) меницу, без протеста са 

овлашћењем за попуну исте од стране наручиоца у износу од 10% без ПДВ-а од вредности 
понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза и 

- Бланко потписану и оверену сопствену (соло) меницу, без протеста са 
овлашћењем за попуну исте од стране наручиоца за отклањање грешака у гарантном 
року у износу од 10% без ПДВ-а од вредности понуде.  

- Картон депонованих потписа. 
Купац ће уновчити поднету меницу уколико Продавац не буде извршавао своје 

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 

Члан 7. 

Купац  се обавезује да плати Продавцу цену добра из чл. 2 овог уговора по 
испостављенoм рачуну (фактури) по претходно извршеном пријему добра у року од 
______________ дана од датума испоруке.  

Члан 8. 

Евентуална рекламација од стране Купца на испоручено добро мора бити 
сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 3 дана. 

Продавац је у обавези да замени исправним, одмах, а најкасније у року од _______ 
дана од дана пријема писане рекламације Купца. 

Члан 9. 

Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
силе уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 
часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени 
Законом као виша сила. 

Члан 10. 

Уколико једна уговорна страна претрпи штету због неуредног испуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране, има право на накнаду тако причињене штете. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 
стране може захтевати раскид Уговора под условом да је своје уговорне обавезе у 
потпуности и благовремено извршила. 

Раскид Уговора се може захтевати писаним путем, уз поштовање раскидног рока 
од 15 дана. 

Члан 11. 

Уколико се Продавац не придржава и не испуњава уговорене обавезе, наручилац 
ће му доставити изјаву о раскиду Уговора због неиспуњења обавеза, што ће 
представљати негативну референцу и разлог за одбијање понуде код будућих набавки. 

Члан 12. 
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На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 13. 

У случају спора по овом Уговору, уговара се надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 14. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

 
За продавца 

 ___________________, 

Директор 

За купца 

______________________________ 

Проф. др Жељко Миковић  

 

 
 
НАПОМЕНА:  
Понуђач је дужан да сваку страну Модела уговора попуни, потпише и овери 

печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно 
попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити Модел уговора. 
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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 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара, Специјално возило за хитан медицински транспорт са 
пратећом опремом, бр. М19/1, 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 
 

рб 
назив јм количина 

Јед. Цена без 
пдв-а 

Цена укупно без 
пдв-а 

1 Специјално возило за хитан 
медицински транспорт са 
пратећом опремом 

ком 1 
  

Укупна цена без пдв-а  

Пдв  

Укупна цена са пдв-ом  

 
Упутство:     
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Цене се исказују у динарима. У 
цену урачунати израду, испоруку и монтажу елемената. 
 
    

Место и датум:               М.П.                            Потпис понуђача: 
   

 


