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Институт за рехабилитацију Београд
ЈН 14/15
Београд, Ул. Сокобањска бр. 17
Мобилни рентген апарат
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број: 01-368-1/15 од 19.03.2015. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 01-368-2/15 од 19.03.2015. године,
припремљена је конкурсна документација за ЈН бр. 14/15.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦIЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – Мобилни рентген апарат
ЈН бр. 14 /15
Конкурсна документација садржи:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ..................................... Iнститут за рехабилитацију
Адреса: …........................................ Београд, Ул. Сокобањска бр. 17
Iнтернет страница: ...................... www.rehabilitacija.com

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 бр. 14/15 су добра – Мобилни рентген апарат.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица.
6. Остале информације: Претходни распис - претходно обавештење, објављено на
Порталу ЈН дана 12.02.2015.године, у складу са чланом 95. став 1. тачка 1) и став 2.
тачка 1).
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Љиљана Крстић,дипл.правник, тел: 011/2667-320, радним даном у
времену од 08,00 – 15,00 часова
Е - адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com

Дописи који стигну код наручиоца после 15 часова, биће заведени и третирани са
датумом наредног дана.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 14/15 су добра – Мобилни рентген апарат, према
спецификацији, датој у прилогу.
Ознака из речника ЈН:
Медицинска опрема 33100000
2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
3. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда, имају једнаку најнижу цену, Наручилац ће
донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара, а
даље дужи гарантни рок.
У случају да две или више понуда, имају једнаку најнижу цену, Наручилац ће
донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара, а
даље дужи гарантни рок.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када
постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове,
наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена
цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када
постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде
добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра
домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на
најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРIСТIКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦIЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА.

Добра су описана у спецификацији, а посебни захтеви наведени су у
техничком опису.

Контрола за испуњење захтеваних карактеристика ће се вршити у поступку
оцењивања од стране комисије за спровођење јавне набавке.
Најдужи рок испоруке добара је 60 календарских дана, од дана ступања на
правну снагу уговора.
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Наручилац је у спецификацији добара, навео своје захтеване карактеристике,
које добро мора да испуни у Поглављу XV.

V 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. I 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) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
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, односно, Министарства здравља, да има дозволу
за бављење прометом медицинским средствима и Решење АЛИМС за
стављање у промет понуђеног добра, односно, потврду о упису у
Регистар медицинских средстава.
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 је ималац права интелектуалне својине (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, како следи у табели Усова за учешће у
поступку јавне набавке и према упутству, како се исти доказују:
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ IСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Р.б.

Услови:

Докази:

1.

Да jе регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре,
- Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача доставити за сваког од
њих)

2.

Да он и његов законски
заступник нису осуђивани за
неко од кривичних дела као
чланови организоване
криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре

Правна лица:
1) Iзвод 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) Iзвод 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) Iзвод 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.
Напомена:
У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити овај доказ и за правно лице и
за законског заступника;
У случају да правно лице има више законских
заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
У случају да понуду подноси група понуђача, ове
доказе доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
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Предузетници и физичка лица: Iзвод 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.

Да му није изречена мера
забране обављања делатности,
која је на снази у време
објављивања позива за
подношење понуда

Правна лица:
Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Предузетници:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције
за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуда
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача,
овај доказ доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача доставити за сваког од
њих)
Доказ мора бити издат након објављивања
позива за подношење понуда;

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

Уверење Пореске управе Министарства финансија 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.
У случају да понуду подноси група понуђача, ове
доказе доставити за сваког учесника из групе 
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У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

Ова уверења не могу бити старија од два
месеца пре отварања понуда 

 Решење Министарства здравља РС о
бављењу прометом медицинским
средствима.

5.

да има важећу дозволу
надлежног органа за
обављање делатности која је
предмет јавне набавке,
односно, Министарства
здравља, да има дозволу за
бављење прометом
медицинским средствима.

6.

8.

 Решење АЛИМС о дозволи за стављање у
промет добра који се нуди
 Важећа дозвола Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије, односно Министарства
науке и животне средине о испуњавању
прописаних услова за обављање послова
инсталирања, поправке и сервисирања
РТГ апарата и других уређаја који
производе јонизујуће зрачење, а који се
користе за преглед – дијагностику и за
лечење – терапију у медицини.

Да је понуђач поштовао
обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и
условима
рада, заштити
животне средине, као и да
понуђач гарантује да је
ималац права интелектуалне
својине

Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.

да располаже неопходним
финансијским капацитетом:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету
правних лица и предузетника, који садржи сажети
биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета
за 2012, 2013. и 2014. годину, као и податке о данима
неликвидности за тражених 6 месеци. (август 2014 фебруар 2015.)

7.1) да понуђач у пословној
2012, 2013. и 2014. години није
исказао губитак у пословању И
7.2) да у последњих шест
месеци који претходе месецу
када је позив објављен (од
августа 2014. до фебруара 2015.
године), није био у блокади
7.3)да је понуђач остварио
пословни приход од најмање:
5.000.000,00 динара
без ПДВ-а збирно за претходне
три године (2012;2013;2014)

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

- Напомена:
Уколико Извештај о бонитету садржи и податке о
блокади за наведених 6 месеци, није потребно
прилагати посебан доказ о блокади.У супротном
доставити потврду НБС да понуђач у тражених 6
месеци није био у блокади.
У случају да понуду подноси група понуђача,
услов из тачке 3-пословни приход група понуђача
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испуњава заједно, те је потребно доставити тражене
доказе за чланове групе који испуњавају тражени
услов.

У случају да понуду подноси група понуђача,
услов из тачке 1.и 2. да није било губитака и да није
био у блокади доставити за све чланове групе.
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ не треба достављати за
подизвођача.

Списак референтних набавки понуђача са доказима
да су исте реализоване (потврде наручиоца о
извршеним набавкама добара или окончани рачуни).
Минимум један реализован уговор, са истим или
сличним добрама који су предмет јавне набавке у
претходном периоду од три године.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне
услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
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 понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4). Уместо овога,
потребно је да доставе податке о регистрацији у Регистру понуђача, односно, интернет
страницу.
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.

страна 10 oд 38

Институт за рехабилитацију Београд
ЈН 14/15
Београд, Ул. Сокобањска бр. 17
Мобилни рентген апарат
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.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од
неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца –
Институт за рехабилитацију, организациони део Селтерс Младеновац ул. Краља Петра
I бр. 335, 11400 Младеновац, са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН 14/15 – Мобилни рентген
апарат - ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ.
Рок за достављање понуда 14.04.2015. године до 12,00 часова, сагласно чл. 95. ЗЈН.
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
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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.


Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне
читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и
недвосмислена.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне
документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови
групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће
и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне
документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о
заједничком наступу.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио
приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне
документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или
особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Важност понуде мора бити најмање 30 дана од дана отварања понуда.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 14.04.2015. године у 12,15 часова, у
просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац-сала
амфитеатра на првом спрату објекта Стационар II или Управна зграда.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у
поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за
заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом
понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 25
дана од дана отварања понуда
Понуда мора да садржи:
све захтеване попуњене и оверене обрасце, захтеване прилоге и другу документацију,
којом се појашњава или доказује неки од захтеваних доказа.
3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
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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 исти начин на који је поднео и саму понуду. Понуђач подноси измену,
допуну или опозив понуде на начин одређен за подношење понуде на адресу наручиоца
са назнаком: “измена/допуна/опозив понуде – отворити комисијски”. Обавезно на
коверти назначити назив јавне набавке.
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 VII), 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 VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V 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.
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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 V 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.
Наручилац ће за тражена добра платити 30% авансно на рачун понуђача у року до
пет (5) дана по закључењу уговора, уз финансијско обезбеђење, а остатак по испоруци у
року до 60 дана од дана пријема фактуре, за испорку добара у конкретној количини што
се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју
потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача добара.
Понуђач ће Наручиоцу доставити једну бланко соло меницу,регистровану и попуњену
на прописан начин и оверену са меничним овлашћењем као средство финансијског
обезбеђења на име авансног плаћања.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за понуђена добра је гаранција коју даје произвођач опреме која се нуди и не
може бити краћа од 24 месеца од дана примо-предаје добара.
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9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
добара)
Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 календарских дана од дана ступања на
правну снагу уговора.
Место (испоруке добара), – на адреси наручиоца: Институт за рехабилитацију,
Београд, Сокобањска 17.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
 Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене
елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ.
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
 Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све
пратеће трошкове.
 Цена је фиксна и не може се мењати и даје се на паритету FCO адреса
Наручиоца.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине 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

Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача
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I Понуђач је дужан да у понуди достави :
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на износ 10 % од
укупне вредности свих понуђеног добра без ПДВ, са роком важности до истека
опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист
Наручиоца: Институт за рехабилитацију, на име финансијске гаранције за
озбиљност понуде.
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у
обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона
депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после позива за
достављање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду, не
старија од 2 месеца од дана објаве позива за достављање понуда) за лица за које
је доставио картон депонованих потписа.
Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави
остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том
случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
Средства обезбеђења доставиту у ПВЦ фолији тј. омоту.
II Изабрани понуђач је дужан да достави :
1)

Финансијска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда
наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на
износ 10% од укупне вредности без ПДВ, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а
понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији
достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију
картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после
пријема позива за достављање позива) као и оверену копију ОП Образаца
(у општини или суду, не старија од 2 месеца од дана објаве позива за
достављање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих
потписа.
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Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за
период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.
2)

Финансијска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда
наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на
износ 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а са роком трајања
у дужини гарантног рока предвиђеног уговором од момента квалитетивног
пријема и пуштања у рад предмета уговора са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а
понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији
достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију
картона депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после
пријема позива за достављање позива) као и оверену копију ОП Образаца
(у општини или суду, не старија од 2 месеца од дана објаве позива за
достављање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих
потписа.

3) Финансијска гаранција за повраћај аванса
Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци да
достави Наручиоцу једну регистровану бланко соло меницу попуњену на прописан
начин и оверену са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења на
име авансног плаћања. Менично овлашћење попунити у висини траженог аванса са
ПДВ-ом.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се
налазе на списку негативних референци
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на вредност од
најмање 15 % укупне вредности сваке партије за коју подноси понуду без ПДВ са
роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума
отварања понуда - у корист Наручиоца: Институт за ортопедско-хируршке
болести „Бањица“. Понуђач који подноси понуду за више партија за сваку
партију ће доставити тражено.
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у
обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона
депонованих потписа, (оверена од банке, са датумом после пријема позива за
достављање позива) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду, не
старија од 6 месеци од дана објаве позива за достављање понуда) за лица за које
је доставио картон депонованих потписа.
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Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави
остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том
случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
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.
 Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за
понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Ако се
поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора
бити подвучен црвеном бојом, а у истом реду уз десну ивицу мора бити ознака
,,ПОВЕРЉИВО”.
 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
оцењивања понуде.
 Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
 Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача
и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, тражити
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуде. Обавезно је да постављена питања
заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за
јавну набавку добара ЈН бр. 14/15 – Мобилни рентген апарат .
Пожељно је питања послати на e-mail адресу: seltersbanja.pravnasl@gmail.com.
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
 Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20.
ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом.
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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.
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. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ 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 је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII конкурсне документације).
17. 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.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом
или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђен
чланом 149. Закона о јавним набавкама. Обвезна је уплата таксе у износу предвиђеном
у члану 156. Закона, на текући рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или
253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознака јавне набавке;, корисник буџет РС.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Мобилни
рентген апарат ЈН број: 14/15
1)ОПШТI ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПIБ):

број

Iме особе за контакт:
Електронска
maиl):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСI:
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:
Iме 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:
Iме особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Iме 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) Комерцијални услови се дају у Поглављу IX - Образац структуре ценe,
како следи.

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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом,
чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе
понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила,
чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена
лица сваког од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере
печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА
За набавку добара у отвореном поступку јавне набавке

Мобилни рентген апарат
ЈН број 14/15

Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ:

Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17,
МБ 07050844,
ПИБ 101962711,
кога заступа Директор Института:
Проф. др Милица Лазовић,
( у даљем тексту: „Наручилац“ )

ПОНУЂАЧ:

_________________________________________________________,
МБ__________________,
ПИБ_________________,
број рачуна_____________________________,
кога заступа директор __________________________
( у даљем тексту: „Испоручилац“ )
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Наручилац и понуђач заједно констатују:

Наручилац је на основу чл. 26. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.
124/12), а на основу позива за набавку добара– Мобилни рентген апарат спровео
отворени поступак јавне набавке;
- да је Испоручилац доставио понуду број _________________ од ____________2014.
године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац на основу Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени
понуда бр. _________ од __/__/2015. године, у складу са чланом 81. Закона о јавним
набавкама донео одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду
Испоручиоца бр. ______________ од __/__/2015. године и изабрао као најповољнијег
Испоручиоца за: Мобилни рентген апарат према понуди коју је доставио, а из
спроведеног поступка јавне набавке.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка, испорука и пуштање у рад Мобилног рентген
апарата, а на основу усвојене понуде Испоручиоца бр.
_____________ од
_____________ 2015. године.

УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
У цену су урачунати сви трошкови везани за набавку и испоруку Мобилног
рентген апарата и пуштање у рад са кратком обуком корисника.
Уговорене стране су сагласне, да је цена из усвојене Понуде фиксна и не може се
мењати.
Наручилац се обавезује, да за Мобилни рентген апарат из члана 1. овог
уговора, исплати Испоручиоцу укупан износ из Понуде, у висини од ____________,
динара без ПДВ-а, а ______________динара са ПДВ-ом.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће за тражена добра платити 30% авансно на рачун понуђача у року до
пет (5) дана по закључењу уговора, уз финансијско обезбеђење, а остатак по испоруци у
року до 60 дана од дана пријема фактуре, за испорку добара у конкретној количини што
се констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју
потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача добара.
Понуђач је обавезан да уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци да
достави Наручиоцу једну регистровану бланко соло меницу попуњену на прописан
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начин и оверену са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења на име
авансног плаћања. Менично овлашћење попунити у висини траженог аванса са ПДВ-ом.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да у складу са конкурсном документацијом
Наручиоца испоручи, инсталира, пусти у рад и изврши обуку корисника Мобилног
рентген апарата, а Наручилац се обавезује да за испоручена добра плати уговорену
цену.

Члан 5.
Испоручилац се обавезује да тражена добра испоручи Наручиоцу у року од 60
дана.
Испорука је Ф-цо наручилац Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17.
Цена подразумева испоруку до крајњег корисника.
Испоручилац се обавезује да уз апарат достави наручиоцу сву пратећу
документацију и упутство за употребу.
Опрема тј. апарати или његови делови који се оштете у транспорту морају бити
замењени новим.
Члан 6.
Испоручилац гарантује и одговара за квалитет тражених добара који је предмет
овог уговора.
Сва испоручена опрема мора бити нова и неупотребљавана. Сви испоручени делови
опреме испоручују се фабрички упаковани.
Гарантни рок: 24 месеци.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора,
извршити потписивањем анекса уговора.
Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 8.
Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне
стране ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни
суд у Београду.
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Члан 9.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за
Наручиоца и 2 (два) примерка за Испоручиоца.
Прилог 1. – Понуда Испоручиоца бр. _____ од ___________ године и попуњена,
потписана и оверена спецификација Мобилног рентген апарата из конкурсне
документације.

За Испоручица:

За Наручиоца
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

_______________________
Проф. Др Милица Лазовић
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Образац структуре цене се даје у Обрасцу понуде (комерцијални подаци понуде).
Понуђачи попуњавају податке у ћелије табела и остављен простор Обрасца понуде, по
свим тачкама.
За добра која се увозе, потребно је дати и податке о набавној јединичној цени
конкретних артикала – добара и укупним трошковима царине, шпедиције, такси и
друго.

На крају табеле понуђачи обавезно потписују и оверевају печатом.
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На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 14/15. – Мобилни
рентген апарат, достављамо вам следећу:

ПОНУДУ
1. Комерцијални подаци понуде – Мобилни рентген апарат:
Опис

Ком.

Мобилни РТГ апарат захтеваних
карактеристика као у техничком
опису

1

Јед.цена РСД
без ПДВ

Укупно РСД
без ПДВ

1

Укупно РСД без ПДВ:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом




Набавна јединична цена _______________ РСД без ПДВ
Царина и остали трошкови ________________ РСД без ПДВ

2. Рок испоруке је _________ (не дуже од 60) календарских дана од дана ступања на правну
снагу уговора.
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима ________) подизвођача (уписати број и
назив подизвођача) _______________________________________________________________.
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.
5. Важност понуде износи ____ (словима: _____________________) дана од дана отварања
понуда ( не краћи од 30 дана ).

6. Наручилац ће за тражена добра платити 30% авансно на рачун понуђача у року до пет
(5) дана по закључењу уговора, уз финансијско обезбеђење, а остатак по испоруци у року
до 60 дана од дана пријема фактуре, за испорку добара у конкретној количини што се
констатује отпремницом о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју
потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача добара.
7. Гарантни рок за опрему : __________ (најмање 24 месеца)
Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI 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: добра- Мобилни рентген апарат ЈН бр. 14/15, 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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XII 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

IЗЈАВУ
Понуђач......................................................................[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара: Мобилни рентген апарат ЈН бр. 14/15, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

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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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ
ЛИЦИМА, КОЈА ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Овим потврђујемо да ће доле наведено лице бити одговорно у периоду извршења
уговора за Испоруку и пуштање у рад добара – Мобилни рентген апарат.

Бр.

Партија

1.

Мобилни рентген апарат

Име и презиме
одговорног лица

Датум
________________

Позиција код понуђача

Понуђач
М.П.

__________________
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XIV ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА

Предложени облик изгледа прилога (понуђачи достављају своје обрасце,
али са наведеним елементима из предлога)
Списак извршених продаја медицинске опреме.
Испорука добра

Уговор бр. и датум,
вредност

Наручилац

Копирати у довољном броју примерака
НАПОМЕНА:
За групу понуђача, податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. Образац
фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније
појашњење наведених референци на посебном прилогу понуђача. Доказ могу бити
оверени рачуни или потврде наручилаца, које се прилажу уз овај прилог.
УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ИЗВРШЕН
УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА СА ИСТИМ ИЛИ СЛИЧНИМ ДОБРАМА
КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 3
(ТРИ) ГОДИНЕ
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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XV ТЕХНИЧКИ ОПИС ДОБАРА

Све захтеване карактеристике, конкретна добра морају да испуне, а
испуњење тога, доказује се прилагањем каталошке или друге
документације из које се несумњиво може утврдити испуњење захтеваног.
У достављеној документацији, обавезно је обележавање конкретних
параметара који се доказују (сигнир фломастер, означавање редног броја и
слично).
У табелама где је предвиђено место за уписивање да/не, да ли је захтевана
карактеристика испуњена, понуђачи уписују опдговарајући податак, а на
месту „где се налази у доказима“, понуђачи наводе документ јкоји се
прилаже и место (страна) где се конкретан параметар наводи.
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Мобилни РТГ апарат
Karakteristika

DA / NE

Opis

Dokaz

Generator
Visokofrekventni min 20kHz
Snaga min 30kW
Maksimalna struja min 400mA
Maksimalan napon cevi min 125kV
Anatomski programi min 50
Ručni prekidač za ekspoziciju
RTG cev
Rotirajuća anoda
Veličina malog fokusa max 0,8/mm
Veličina velikog fokusa min 1,3mm
Kolimator
Manuelni do 43x43cm
Rotacija min ±90°
Stativ
Rotacija stuba cevi oko vertikalne ose min ±90°
Rotacija cevi oko ruke cevi min ±120°
Dužina ruke cevi min 100cm
Najmanja distanca od fokusa do poda max 70cm
Najveća distanca od fokusa do poda min 195cm
Motorizovana kretnja
Težina max 320kg
1 komad

Понуђач је у обавези да достави каталошку или другу документацију из које се
несумњиво може утврдити да су испуњени сви захтеви наручиоца.

Датум
_____________________________

Понуђач
М. П.

________________________________
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Образац бр.10.
за озбиљност понуде

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
Текући рачун: 840-657661-28
Код банке: Управа за јавна плаћања
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за
рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије
___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име
озбиљности понуде за јн бр 14/15 чији је предмет Мобилни рентген апарат, што
номинално износи ________________динара без ПДВ.
Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац,
да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за
наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке
да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна
утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за
предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за
дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања овлашћења_________________године.
Датум важења овлашћења _________________године.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
МП
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