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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН БРОЈ 53/16
Наручиоца: Институт за рехабилитацију
Ул. Сокобањска 17, 11000 Београд
НАБАВКА ДОБАРА
по партијама

Набавка лекова са листе лекова,
по спецификацији Наручиоца
лекови са листе А, А1 и Б, по партијама
Ознака из општег речника набавки 33600000-6 ознака из речника ЈН (фармацеутски
производи), за период до 12 месеци

(Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца),дана 10.10.2016.

Рок за достављање понуда је: 25.10.2016. године до 10:00 часова
Отварање понуда ће се обавити 25.10.2016. године у 10:15 часова
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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 53/16 - лекови са листе А, А1 и Б – по партијама
за потребе
Института за рехабилитацију

Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, донео је Одлуку о покретању
поступка јавне набавке добара мале вредности брoj 01-1579-1/16 од 22.09.2016. године,
ЈН 53/16 - „Лекови са листе А, А1 и Б“ – по партијама, за потребе Института за
рехабилитацију, за период од једне године.
Назив и ознака из Општег речника јавне набавке: 33600000-6 ознака из речника ЈН
(фармацеутски производи)
У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон). и донетој одлуци, позивамо вас да, у складу са
достављеном конкурсном документацијом, доставите понуду за:
Сукцесивну испоруку лекова по партијама, за потребе Института за рехабилитацију, а
према спецификацији датој у прилогу.
Јавна набавка се финансира из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање и
средстава Наручиоца.
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају
услове из чллана 75. Закона. Испуњеност услова из наведеног члана, Понуђач доказује
писменом изјавом да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу испуњава
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Предмет јавне набавке мале вредности је ближе одређен у конкурсној документацији, кроз
спецификацију, односно, захтеване карактеристике.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за
достављање понуда.
Понуда се доставља на обрасцима Наручиоца са свим потребним подацима о понуђачу.
Понуда се може поднети за једну или више партија, а оцењивање и избор најповољније
понуде ће се вршити за сваку партију посебно.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, и оверена печатом и потписом од стране
одговорног лица.
Понуда у којој буду начињене било какве измене, додаци, брисања или буде неправилно
попуњена, биће одбијена. Понуда ће бити одбијена и у случају да садржи битне
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недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно таква да
понуду није могуће упоредити је са другим понудама. Уколико понуђач начини грешку у
попуњавању, исту мора „избелити“, а место исправке мора да парафира и овери.
Kритеријум за избор најповољније понуде је: најнижа понуђена цена.
Понуде се подносе непосредно или путем поште и морају стићи на адресу наручиоца
најкасније до 25.10.2016. године до 10:00 часова и то у запечаћеном омоту.
Понуда примљена после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а
наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда
поднета неблаговремено.
Омот понуде мора бити означен на следећи начин.
Адреса Наручиоца:
Институт за рехабилитацију,
Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335,
11400 Младеновац
При томe, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:
„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 53/16: „Лекови са
листе А, А1 и Б, по партијама “
На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив и адреса понуђача, како би се у
складу чланом 3. став 1. тачка 31. омогућило наручиоцу да неблаговремену понуду врати
неотворену понуђачу.
Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца: Институту за
рехабилитацију, Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400
Младеновац, дана 25.10.2016. године у 10:15 часова, када присутни овлашћени
представници понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача
уколико желе да учествују у поступку отварања понуда.

Лице за контакт и информације:
Луција Љешевић Куч,
Службеник за јавне набавке
Тел: 011/2667 343
Моб: 064 8690 385
е-маил: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
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УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Наручилац,
спроводи поступак за јавну набавку мале вредности добра – ЈН
53/16 - „Лекови са листе А, А1 и Б“ по партијама, за потребе Института за
рехабилитацију, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.

БЛИЖЕ ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац има потребу за набавком лекова за хуману употребу, према
спецификацији и спроводи овај поступак јавне набавке у циљу доделе уговора за
ову набавку. Захтеване карактеристике наведенe су у табели у прилогу. Ознака из
општег речника набавки 33600000-6 (фармацеутски производи)
ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА
Понуђач треба да поднесе понуду за испоруку лекова према спецификацији, према
карактеристикама које су захтеване и наведеним условима наручиоца, како је дато
обрасцем, спецификација и структура цене.
Понуђач, по овом позиву, треба да достави све, конкурсном документацијом,
захтеване податке и другу документацију Наручиоцу како би се у поступку оцењивања
понуда несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све
захтеве наручиоца.
Обавезни услов је да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, односно, Министарства здравља, да има
дозволу за бављење прометом лековима, односно, медицинским средствима, што
доказује прилагањем:
 Решење Министарства здравља РС о бављењу прометом лекова и медицинским
средствима.


Решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет добара која се нуде
Уколико дозвола није издата на неограничено време, мора бити важећа до
испуњења уговорних обавеза, односно најраније до 10.10.2017. године, у складу
са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени
гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12).
- Уколико дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и медицинска
средства Србије истиче пре 10.10.2017. године понуђач је дужан да достави
изјаву носиоца дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе
за лек у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени
гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12)]

 Уколико за одређени лек није потребна дозвола за стављање у промет, за исти се
прилаже мишљење АЛИМС.
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 Уколико понуђач није носилац дозволе за стављање лека у промет – уписа у
Регистар лекова, обавезно прилаже овлашћење носиоца уписа у Регистар, за
учествовање у овој јавној набавци.
Сматраће се да понуда има битне недостатке и наручилац ће је одбити ако:
1) понуђач не достави све захтеване обрасце, доказе и прилоге из
конкурсне документације;
2) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
3) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
4) понуђач није доставио захтевано средство обезбеђења;
5) је понуђени рок важења понуде или рок извршења посла, другачији од захтеваног;
6) понуђач не достави све захтеване доказе Решења Министарства здравља за обављање
делатности промета лекова на велико и Решење о упису у регистра за сваки понуђени
лек, уколико лек није ослобођен обавезе уписа у Регистар лекова;
7) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се
саставља тако што понуђач уписује захтеване податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације и доставља захтеване прилоге и доказе.
Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и
недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране
одговорног лица.
Понуда се може поднети за једну или више партија, а оцењивање и избор најповољније
понуде ће се вршити за сваку партију посебно.
Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а понуђач је обавезан да захтевану
документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:
1. Образац бр. 1 - Подаци о понуђачу;
2. Образац број 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне
документације;
3. Образац број 3 – Изјава о независној понуди;
4. Образац број 4 – Изјава о спречавању сукоба интереса;
5. Образац број 5 – Изјава о поштовању обавеза;
6. Образац број 6 - Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у
поступку јавне набавке мале вредности;
7. Образац број 7 - Изјава понуђача о испуњавању услова за подизвођача, из чл. 75.
Закона у поступку јавне набавке мале вредности;
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8. Образац број 8 – Списак одговорних лица која ће бити задужена за реализацију –
извршење уговора по јавној набавци мале вредности бр. 53/16;
9. Образац број 9 – Образац понуде: Испорука лекова за хуману употребу;
10. Образац број 10 – Овлашћење понуђачу да може нудити лек
11. Образац број 11 – Образац спецификација лекова са структуром цене;
12. Образац број 12 – Образац трошкова припреме понуде; (није обавезан)
13. Образац број 13 – Модел уговора о испоруци добара;
14. Образац број 14 – Образац меничног писма – овлашћења за озбиљност понуде
15. Образац број 15 – Образац меничног писма – овлашћења за добро извршење посла
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Сваки образац из конкурсне документације мора бити потписан и оверен
печатом.
Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Резервни критеријум - У ситуацији када постоје две или више понуда са истом
ценом наручилац ће извршити избор најповољније понуде према услову –– краћи рок
испоруке траженог добра.
ЦЕНА
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима.
У цену треба да буду урачунати сви трошкови везани за набавку и испоруку добара,
на адреси наручиоца: организациони део Селтерс у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр.335 и
организациони део Сокобањска у Београду, Сокобањска 17.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуда са варијантама није дозвољена.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина плаћања
Аванс није дозвољен, а Наручилац за тражена добра платити на рачун понуђача у року
до шестдесет (60) дана по испоруци конкретне количине лекова и достављању
уредног рачуна.
Обавезна средства финансијског обезбеђења
Понуђач је дужан да у понуди достави :
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и
менично писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком
важности као рок важења понуде - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију,
Београд, Сокобањска 17.
Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована
код пословне банке понуђача, потписана и оверена од стране понуђача, а понуђач је у
обавези да достави потврду о извршеној регистрацији.
Понуђач доставља попуњен образац број 14. меничног овлашћења. Поред меничног
овлашћења, понуђач је у обавези да достави оверену фотокопију картона депонованих
потписа (оверена од стране банке, не старија од два месеца од датума предвиђеног за
отварање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду или код јавног
бележника, не старија од два месеци од датума предвиђеног за отварање 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);
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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.

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 уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока уговора, односно, једне године од закључења уговора.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за понуђена добра је гаранција коју даје произвођач добара од дана
примо-предаје добара.
Захтеви у погледу рока испоруке добара
Рок прве испоруке (не може бити дужи од пет (5) дана) од дана ступања на правну
снагу уговора, а сви рокови наредних испорука (а не могу бити дужи од три (3) дана)
од дана захтева за испоруку сваке конкретне количине.
Место (испоруке добара), – на адреси наручиоца: Институт за рехабилитацију,
Организациони део Селтерс у Младеновцу, ул. Краља Петра I 333 и Сокобањска
17 у Београду.
Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати
понуду.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе непосредно или путем поште и морају стићи на адресу наручиоца
најкасније до 25.10.2016. године до 10:00 часова и то у запечаћеном омоту.
Адреса наручиоца:
Институт за рехабилитацију,
Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335,
11400 Младеновац
При том, понуда треба да буде видно означена, на следећи начин:
„ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку добара ЈН бр. 53/16: „Лекови
са листе А, А1 и Б“ по партијама. На полеђини понуде треба да буде читко исписан назив
и адреса понуђача, како би се у складу чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним
набавкама омогућило наручиоцу да неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу.
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда извршиће се на адреси наручиоца Институт за рехабилитацију,
Организациони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац,
истога дана 25.10.2016. године, у 10:15 часовa, када присутни овлашћени представници
понуђача морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача уколико желе
да учествују у поступку отварања понуда.
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а
наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета
неблаговремено.
Напомена:
За све друге случајеве, који нису на посебан начин одређени овом конкурсном
документацијом, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС 116/12, 14/15 и 68/15), Закона о облигационим односима и подзаконским актима,
сходно конкретним околностима.
Уколико је потребно, могуће је умножити понуђене обрасце копирањем или доставити
друге одговарајуће.
РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац може донети одлуку o обустави поступка јавне набавке, уколико настану
објективни разлози и не одговара за штету коју је евентуално претрпео понуђач услед
наведеног обустављања поступка.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до десет дана од дана
отварања понуде.
У случајевима из чл. 109. ЗНЈ, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права
може уложити захтев за заштиту права понуђача.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице . Захтев за заштиту права у име лица из чл. 148. Став 1. ЗНЈ
може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за
јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански
надзорник али нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев лица које није
искористило право на подношење захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а примерак истовремено предаје
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
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подношење понуде или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније, најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуде, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели
уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет
дана од дана пријема одлуке. Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Таксу у износу од 120.000,00 динара подносилац захтева за заштиту права понуђача
приликом подношења захтева, дужан је да уплати на број текућег рачуна: 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.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако
понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци или не
обезбеди даља средства гаранције за извршење уговора, наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Страна 10 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН 53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА
Право на учешће у поступку
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. став 1. тачка 14 Закона, а обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона – да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке само у оним
поступцима у којима је за обављање делатности која је предмет конкретне јавне набавке
потребно поседовање посебне дозволе, под условом да је таква дозвола посебним прописом
одређена као обавезна и да ју је наручилац тражио у конкурсној документацији.
У конкретном случају – обавезно доставити:
 Решење Министарства здравља РС о бављењу прометом лекова и медицинским
средствима.


Решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет добара која се нуде
- Уколико дозвола није издата на неограничено време, мора бити важећа до
испуњења уговорних обавеза, односно најраније до 10.10.2017. године, у складу
са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени
гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12).
- Уколико дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и медицинска
средства Србије истиче пре 10.10.2017. године понуђач је дужан да достави
изјаву носиоца дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе
за лек у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени
гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12)]

 Уколико за одређени лек није потребна дозвола за стављање у промет, за исти се
прилаже мишљење АЛИМС.
Испуњеност обавезних
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(образац Изјаве понуђача дат је у конкурсној документацији) којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурном
документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Самостално подношење понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди нити да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац ће сагласно члану 87. ст. 5. ЗНЈ одбити све понуде које су поднете
супротно напред наведеном.
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Понуда са подизвођачем
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде
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 Подизвођача
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 обрасцу Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона у КД.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број Подизвођача.
Група понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) ЗНЈ, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗНЈ дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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 израдити рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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 испуњавањем 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 прописан начин.
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Образац број 1

ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ
Јавна набавка добра број : 53/16
„Лекови са листе А, А1 и Б“ по партијама
Назив Понуђача:
Адреса Понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон за контакт:
Електронска пошта:
Текући рачун предузећа:
Матични број предузећа:
ПИБ предузећа:

Датум:

МП

Потпис одговорног лица
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Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под
б) и в)
Начин подношења понуде - Табела 2.
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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 изврши ти
подизвођач:

1)

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него
што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за
све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим
учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

Образац број 2

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

(навести назив и адресу понуђача)
Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне
документације за јавну набавку добара број 53/16, наручиоца Института за
рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, за ЈН „Лекови са листе А, А1 и Б“по
партијама.

Београд,

2016. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Страна 15 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама
Образац број 3

Јавна набавка добра број : 53/16 „Лекови са листе А, А1 и Б“ по партијама

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(навести назив и адресу понуђача)

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Београд,

2016. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Страна 16 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама
Образац број 4

Јавна набавка добра број : 53/16„Лекови са листе А, А1 и Б“ по партијама
На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

(навести назив и адресу понуђача)
Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не
постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може
утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке,
односно да:




представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању
понуђачем;
представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела,
односно акција понуђача;
представник наручиоца или са њим повезано лице није запослено или радно
ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.

Београд,

2016. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Страна 17 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама
Образац број 5

На основу члана 75. став 1. тачка 3. и члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 68/2016.) и члана 20. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015) дајемо следећу изјаву:

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

(навести назив и адресу понуђача)
Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. за јавну набавку бр.
53/16 - Лекови са листе А, А1 и Б, по партијама.

Београд,

2016. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђа

Страна 18 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама
Образац број 6

На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 од
29.12.2012. године; Службени гласник бр. 68/15 од 04.08.2016. године) дајемо следећу изјаву:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности добара број 53/16 – Лекови са листе А, А1 и Б, по
партијама испуњава све услове из чланова

75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 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;
 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде; (понуђач наведено
доказује кроз ијзаву у Обрасцу бр. 5 конкурсне документације (члан 75. став 1.
тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 од
04.08.2016. године).
 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);
 понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.



ОБАВЕЗНО ПРИЛАГАЊЕ ДОКАЗА:
Решење Министарства здравља РС о бављењу прометом лекова и медицинским средствима.



Решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет добара која се нуде
Уколико дозвола није издата на неограничено време, мора бити важећа до испуњења уговорних обавеза,
односно најраније до 10.10.2017. године, у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским
средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12).
- Уколико дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије истиче пре
истека десјтва уговора изабрани понуђач је дужан да достави изјаву носиоца дозволе да ће за понуђени
лек поднети захтев за обнову дозволе за лек у складу са Законом о лековима и медицинским средствима
(„Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12)
Уколико за одређени лек није потребна дозвола за стављање у промет, за исти се прилаже мишљење
АЛИМС
 Уколико понуђач није носилац дозволе за стављање лека у промет – уписа у Регистар лекова,
обавезно прилаже овлашћење носиоца уписа у Регистар, за учествовање у овој јавној набавци
Београд,
2016. године
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Страна 19 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама
Образац број 7

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

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈН бр. 53/16 – Лекови са листе А, А1 и Б ,
по партијама испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 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;
 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуде; (подизвођач наведено
доказује кроз ијзаву у Обрасцу бр. 5 конкурсне документације (члан 75. став 1.
тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 од
04.08.2016. године)

 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).

Београд,

2016. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача у име подизвођача и оверена печатом понуђача.
Страна 20 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама
Образац број 8

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ –
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 53/16

Име, презиме и радно место:
1.

радно место

2.

радно место

3.

радно место

(најмање један извршилац)

Београд,

2016. године

М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Страна 21 oд 31

ЈН53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

Образац број 9

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале
вредности број 53/16 – „Лекови са листе А, А1 и Б, по партијама за потребе
Института за рехабилитацију, спремни смо да испоручимо наведена добра према
спецификацији наручиоца.

ОБРАЗАЦ

П О Н У Д Е број

ЗА ПАРТИЈУ ______

„Лекови са листе А, А1 и Б, по партијама, према спецификацији наручиоца.
Цена за наведена добра даје се као збирна и фиксна до краја испоруке ове јавне набавке.
Цена за наведена добра , а према спецификацији из конкурсне документације и табеле,
Укупна вредност без ПДВ:

РСД

Вредност ПДВ

%:

РСД

Укупна вредност са ПДВ:

РСД

Важност понуде: 60 дана
Место испоруке:

Младеновац – Селтерс бања, и
Сокобањска - Београд

Рок испоруке:Рок прве испоруке _____ (не може бити дужи од пет (5) дана) од дана
ступања на правну снагу уговора, а сви рокови наредних испорука _____ (а не могу
бити дужи од три (3) дана) од дана захтева за испоруку сваке конкретне количине.
Рок и начин плаћања: Аванс није дозвољен, а Наручилац за тражена добра платити на
рачун понуђача у року до шестдесетдана (60) дана по испоруци конкретне количине
лекова и достављању уредног рачуна
Београд,

2016. године
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Страна 22 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН 53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б,по партијама
Образац број 10

Овлашћење за продају лека
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Овлашћујемо
понуђача ______________________________ (навести назив и адресу
понуђача) да може учествовати у ЈН 53/16 – Набавка лекова са листе А, А1 и
Б, по партијама, по спецификацији Наручиоца Института за рехабилитацију
Београд, за лекове:
_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Београд,

2016. године
М.П.
Потпис одговорног лица носиоца
уписа у Регистар лекова

Напомена: копирати по потреби

Изјава произвођача лека/носиоца дозволе којом произвођач лека односно носилац дозволе,
потврђује да је понуђачу дао овлаћшење за учествовање у конкретној набавци, дозвољено је
да буде у форми попуњеног Обрасца бр. 10 из конкурсне документације (потписаног и
овереног печатом), или на меморандуму произвођача/носиоца дозволе (потписаног и овереног
печатом), а да садржи све елементе наведене у Обрасцу бр. 10.
За нерегистроване лекове се, као обавезан садржај понуде, прилаже само Овлашћење
ино-произвођача за учешће у поступку ЈН 53/16 - Набавка лекова са листе А, А1 и Б, по
партијама, по спецификацији Наручиоца

Страна 23 oд 31

Образац бр. 11

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Partija

A LISTA

ATC

INN

FO

Jačina leka

2

3

4

5

ATC

INN

FO

Jačina leka

A01AB17
A03FA01

metronidazol
metoklopramid

tabl

400 mg.

2

tabl.

3

A06AD11

laktuloza

sirup

4

A07DA03

loperamid

5

A10AB01

insulin kratkog
dejstva,
humani

tab
Ras
za inj
u penu
sa
ulos

10 mg
500 ml
(667g/L)
2 mg

6

A10AC01

insulin srednje
dugog dejstva
u kombinaciji
sa insulinom
kratkog
dejstva,
humani

7

A10AD01

insulin humani

8

A10AB05

insulin aspart

9

A10BA02

metformin

10

A10BA02

metformin

11

A12AA04

kalcijumkarbon
at

12

A12BA01

kalijumhlorid

13

B01AA03

varfarin

14

B01AC05

tiklopidin

15

C01AA05

digoksin

16

C01BC03

propafenon

17

C01BC03

propafenon

18
19

C01BD01
C01DA02

20

C01DA08

21

C01DA14

22

C01DA14

23

C01DX12

amiodaron
glicerintrinitrat
izosorbiddinitrat
izosorbidmononitrat
izosorbidmononitrat
molsidomin

24

C01DX12

25
26
27
28

C03AA03
C03CA02
C03DA01
C03DA01

29

C03EA01

1

Inj, kar
sa
dozero
mu
pen
apl
suspe
nz u ul
rastvor
za inj
film
tabl.
film
tabl.
tabl
orl
prašak
tabl.
film
tabl
tabl.
film
tabl.
film
tabl.
tabl.
subltbl

Količina u
FO
(tabl,kaps)
potrebna na
godišnjem
nivou
6
Količina u
FO
(tabl,kaps)
potrebna na
god. nivou
12000
1500

7

8

pdv

9

Ukupna
cena na
godišnje
m nivou
sa pdv

10= (8+9)
10

120
2500

3ml/(100ij/1ml)

150

3ml/(100ij/1ml)

120

3ml /100ij/ml/

40

bočica 1 po
10ml /100ij/ml/

1

500 mg

18000

1000 mg

900

tegla 50 po
1gr
kesica 10 po
1gr
5 mg

Jedinič
na
cena
za FO

Ukupna
cena na
godišnjem
nivou
bez pdv
8=(6x7)

150
3000
3000

30 po 250mg

150

0,25 mg

1400

150 mg

2200

300 mg

1500

200 mg
40 po 0,5 mg

5000
400

caps

20 mg

3600

tabl.

20 mg

10000

tabl.

40 mg

6000

tabl

30 po 4mg

600

molsidomin

tabl

30 po 2mg

600

hidrohlortijazid
bumetanid
spironolakton
spironolakton
amilorid,
metiklotiazid

tabl
tabl.
tabl.
tabl.

20 po 25mg
20 po 1 mg
25 mg
30 po 100 mg

500
1500
5000
300

tabl.

10 mg + 5 mg

1800
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30

C03EA01

31

C07AA05

hidrohlortijazid
, amilorid
propranolol

32

C07AB02

metoprolol

33

C07AB02

metoprolol

34

C07AB07

bisoprolol

35

C07AB07

bisoprolol

36
37
38
39

C07AG02
C07AG02
C08CA01
C08CA01

karvedilol
karvedilol
amlodipin
amlodipin

40

C08CA05

nifedipin

41

C08DA01

verapamil

42

C08DA01

verapamil

43

C08DB01

diltiazem

44
45
46
47
48

C09AA01
C09AA01
C09AA05
C09AA02
C09AA02

49

D07AC04

50

H02AB07

51

H03AA01

52

H03AA01

53
54

J01AA02
J01CA04

kaptopril
kaptopril
ramipril
enalanapril
enalanapril
fluocinolonacet
onid
prednizon
levotiroksin
natrijum
levotiroksin
natrijum
doksiciklin
amoksicilin

55

J01CR02

amoksicilin
klvulanska kis

tbl

56

J01CR02

amoksicilin
klvulanska kis

tbl

57

J01DB01

cefaleksin

kaps.

58

J01EE01

sulfametoksaz
ol, trimetoprim

tabl.

59
60
61
62
63

J01FA09
J01FA10
J01MA02
S01AX13
J01FA01

klaritromicin
azitromicin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
eritromicin

tbl
tbl
tbl
kapi
tabl.

64

M01AE01

ibuprofen

sir.

65
66

N02AX02
N02AX02

tramadol
tramadol

tabl.
tabl.

67

N02BE01

paracetamol

sir

68

N03AF01

tabl.

69

N03AG01

70
71
72
73

N05AA01
N05AD01
N05BA01
P01AB01

karbamazepin
natrijum
valproat
hlorpromazin
haloperidol
diazepam
metronidazol

74

R03DA05

aminofilin

75
76

M04AA01
N03AE01

alopurinol
klonazepam

tabl
tabl.
film
tabl.
film
tabl.
film
tabl.
film
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
ret.
film
tabl.
obl.
tabl.
tabl.
ret.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl
tabl

40 po /50mg +
5mg/
40 mg

2000
1200

30 po 100 mg

6000

56 po 50mg

4400

30 po 5mg

9000

30 po 10mg

900

30 po 12.5 mg
28 po 25 mg
30 po 5 mg
30 po 10 mg

1000
560
3000
7000

30 po 20 mg

1800

30 po 40 mg

1080

50 po 80 mg

1080

30 po 90 mg

1000
2500
400
3360
800
600

tbl

25 mg
40 po 12.5mg
28 po 2.5mg
20 po 10mg
20 po 20mg
15 g
(0,025mg/g)
20 po 20mg

tbl

50 po 100 mcg

150

tbl

50 po 25 mcg

150

kaps.
kaps.

5 po 100 mg
16 po 500 mg
10 po
/875mg+125m
g/
20 po
/500mg+125m
g/
16 po 500 mg
20 po
/400mg+80mg
/
14 po 250mg
3 po 500mg
10 po 500mg
1 po 5ml 0,3%
20 po 500 mg
100 mL
(100mg/5mL)
20 po 50 mg
20 po 100 mg
100 mL
(120mg/5mL)
200 mg
333mg+145m
g
25 mg
25 po 2 mg

2700
16000

krem

tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
ret.
tbl
tbl

48
100

800
2000
11000
5600
560
800
900
5
1200
12
60
60
12
1000
180
600
2000

30 po 5 mg

1500

400 mg

10000

20 po 350 mg

1800

40 po 100mg
30 po 2mg

200
90
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Датум: .......................
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

Потпис овлашћеног лица
________________________________

A1 LISTA

Partija

ATC

INN

1
77

2
B01AA07

78

C01DA02

79

J01MB04

80
81
82
83
84

N05BA06
N05BA06
N05BA08
N05BA08
N05CD08

3
acenokumarol
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
pipemidinska
kiselina
lorazepam
lorazepam
bromazepam
bromazepam
midazolam

85

N05CF02

zolpidem

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

A02BC02
A02BC03
B01AC04
B03AA02
C01EB15
C03BA11
C07AB02
C07AB12
C08CA13
C08CA13
C09AA06
C09AA09

98

C09BB04

99

C09BX01

100
101
102
103
104
105
106

C09CA01
C10AA05
C10AA07
C10AB05
G04CA02
J01MA12
J01MA14

107

S01CA01

pantoprazol
lansoprazol
klopidogrel
gvožđe II fumarat
trimetadzidin
indapamid
metoprololsukcinat
nebivolol
lerkanidipin
lerkanidipin
kvinapril
fosinopril
perindopril,
amlodipin
perindopril,
amlodipin,
indapamin
losartan
atorvastatin
rosuvastatin
fenofibrat
tamsulosin
levofloksacin
moksifloksacin
deksametazon
neomicin

FO

Jačina leka

Količina u
FO
(tabl,caps)
potrebna
na
godišnjem
nivou

4

5

tabl.

20 po 4 mg

6
880

sprej

boca sprej 12,2ml

17

caps

20 po 200mg

5000

tabl.
tabl.
tabl.
tabl.
tabl
film
tbl
tbl
caps
tbl
caps
tbl
tbl
tbl
tbl
tbl
tbl
tbl
tbl

30 po 1 mg
20 po 2,5 mg
30 po 3 mg
20 po 6 mg
15mg

9300
8000
23400
400
600

20 po 5mg

500

28 po 20mg
28 po 15mg
28 po 75mg
30 po 350mg
60 po 35mg
30 po 1,5mg
30 po 47,5 mg
30 po 5mg
60 po 10mg
60 po 20mg
20 po 20mg
28 po 10mg

9800
8400
1400
750
2400
150
300
600
1800
1800
400
840

tbl

30 po /5mg+5mg/

300

tbl

30 po
/4mg+5mg+1,25mg/

300

28 po 50mg
30 po 20mg
28 po 5mg
30 po 145mg
30 po 0,4mg
10 po 500mg
7 po 400mg
10 ml
/0,1%+0,35%/

840
2100
2800
300
600
700
35

tbl
tbl
tbl
tbl
caps
tbl
tbl
kapi

Jedinična
cena za
FO

7

Ukupna
cena na
godišnjem
nivou
bez pdv
8=(6x7)

8

pdv

Ukupna
cena na
godišnjem
nivou
sa pdv

10= (8+9)

9

10

10
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Датум: .......................
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

Потпис овлашћеног лица
________________________________

B LISTA

Partija

ATC

1
108
109
110
111
112
113

2
A02BA02
A03BB01
A03FA01
B01AB06
B01AB06
B02BA01

114

B05BA03

115

B05BA03

INN

3
ranitidin
hioscin butilbromid
metoklopramid
nadroparin-kalcijum
nadroparin-kalcijum
vitamin K1
glukoza (GLUCOSI
INFUNDIBILE 5%)
glukoza (GLUCOSI
INFUNDIBILE 10%)

116

B05BB01

natrijum hlorid,

117

B05BB01

natrijum hlorid,

118

B05BC01

119

B05XA03

120
121
122
123

C01AA05
C01BD01
C01CA04
C01CA24

manitol (MANITOL
20%)
natrijum hlorid
(NATRII CHLORIDI
INFUNDIBILE)
digoksin
amjodaron
dopamin
epinefrin

124

C01DA02

gliceriltrinitrat

125
126
127

C03CA01
C07AB02
C08DA01

furosemid
metoprolol
verapamil

128

D08AG02

povidon jod

129
130

H02AB02
H02AB04

deksametazon
metilprednizolon

131

J01CE30

benzilpenicilin,
prokainbenzilpenicili

FO

Jačina leka

Količina u
FO
(tabl,caps)
potrebna na
godišnjem
nivou

4

5

inj.
inj.
inj.
inj., spric
inj., spric
ras za inj
rastv.za
inf.
rastv.za
inf.
rastv.za
inf.

5 ml/(50 mg/2 ml)
20 mg/ml
10 mg/2 ml
2850IU anti Xa/0,3ml
5700IU anti Xa/0,6ml
10mg/mL

6
480
90
360
2500
1275
60

500ml (5%)

4900

500ml (10%)

140

500ml(8,6g/l + 0,3g/l
+ 0,33g/l)
500 mL
(6,02g+0,373g+0,294
g+6,276g)/L

6000

rastv.za
inf.

250ml 20%

120

rastv.za
inf.

500ml (0.9%)

28100

2 ml/0.25mg
3ml (150mg/3ml)
50 mg/ 5 ml
1 mg/1ml

72
444
62
210

rastv.za
inf.

inj.
inj.
inj.
inj.
rastv. za
inf.
inj.
inj.
inj
rastvor
za kožu
inj.
inj
praš. Za
rastvor
za inj.

Jedinič
na cena
za FO

Ukupna
cena na
godišnjem
nivou
bez pdv
8=(6x7)

pdv

Ukupna
cena na
godišnj
em
nivou
sa pdv

10=
(8+9)

7

8

9

60

5 mg/1,6 ml

160

20 mg/2 ml
5 mg/5ml
5mg/2mL

1360
34
44

500 ml (10%)

60

4 mg/1 ml
40 mg/mL

530
690

600000+200000 i.j.

3000
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10

132

J01DD0
4

133
134

J01GB03
J01GB03

135

J06BB02

ceftriakson

gentamicin
gentamicin
imunoglobulin
antitetanusni

136

M01AB05

diklofenak

137
138
139

M01AB05
M01AB05
M01AE01

diklofenak
diklofenak
Ibuprofen

140

N01BB52

lidokain

141

N01BB52

lidokain, adrenalin
/epinefrin/

142

N02BB02

metamizol-natrijum

143

N05BA01

diazepam

144

R06AC03

hloropiramin

145

V07AB..

voda za injekcije

praš.
Za
rastvor
za inj.

1g

130

inj.
inj.

2ml(80mg/2ml)
2ml(120mg/2ml)

1800
360

inj.

1 ml/250 i.j.

24

3 ml/(75 mg/3 ml)

1300

50 mg
100 mg
400 mg

1440
2800
10800

3,5 ml (10 mg/ml) 1%

60

amp 50 po 2ml
/40mg+0,2025mg/

150

2.5 g/5 ml

600

10 mg/2 Ml

140

20mg/2ml

90

5 ml

3600

10 po 0,8
ml/8000ij/0,8ml/
10 po 0,4
ml/4000ij/0,4ml/
20 po 20ml
/1mmol/ml/
amp 10 po 2ml
/0,5mg/2ml/
1 po 1gr
20 po 375mg

20

rastv. za
inj.
obl. tabl.
tabl.ret.
film tabl.
rastv. za
inj.
rastv. za
inj.
rastv za
inj
rastv za
inj
rastv. za
inj.
rastv. za
inj.

146

B01AB05

enoksaparin

rast

147

B01AB05

enoksaparin

rast

148

B05XA01

kalijumhlorid

conc rast

149

C03CA02

bumetanid

rast inj

150
151

J01XA01
M01AE02

vankomicin
naproksen

inj
tbl

50
80
300
60
4000

Датум: .......................
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

Потпис овлашћеног лица
________________________________

LEKOVI KOJI NISU NA LISTI RFZO

Part
ija

1
152

ATC

INN

FO

Jačina
leka

Količina u
FO
(tabl,caps)
potrebna na
godišnjem
nivou

2
N02BE0
1

3

4

5

6

paracetamol

tabl

500mg

17880

acetilsalicilna
kiselina

tabl

100mg

6000

obl. tab.

10 mg

720

tbl

90mg

1400

153
154
155

A03BB0
1

hioscin
butilbromid
tikagrelor

Jedinična
cena za FO

7

Ukupna
cena na
godišnje
m nivou
bez pdv
8=(6x7)

8

pdv

Ukupna
cena na
godišnje
m nivou
sa pdv

10= (8+9)

9

10
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156
157
158

loratidin
S boulardi
Bulacol 500
enterofuryl

tbl

10x10mg

100

kaps

10x500mg

8000

tbl

30x100mg

4800

Датум: .......................
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица
________________________________

Потпис овлашћеног лица
________________________________

Страна 29 of 39

Образац број 12

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од
трошкова прибављања средства обезбеђења.

Врста трошкова

Износ трошкова

1.
2.
3.
4.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане
трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе.

Београд,

2016. године
М.П.
Потпис одговорног лица понуђача

Овај образац није обавезно прилагати уз понуду

Страна 30 of 39

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН 53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б
Образац број 13

МОДЕЛ УГОВОРА
о испоруци „Лекови са листе А, А1, Б и лекова који нису на листи РФЗО
по партијама за потребе Института за рехабилитацију,
по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности број 53/16
Уговор ће се закључити са понуђачем, као јединствен уговор за све партије у којима је
понуђач понудио најнижу цену. Ознака партије ће бити наведена у члану 1 уговора.
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:

Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд,
МБ 07050844,
ПИБ 101962711,
кога заступа в.д.Директор Института: Прим. др Снежана Костић
( у даљем тексту: „Наручилац“ )

ПОНУЂАЧ:
__________________________________________,
МБ _____________,
ПИБ ____________,
број рачуна ,
кога заступа директор
у даљем тексту: „Продавац“ )

,(

Наручилац и понуђач заједно констатују:

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), а на основу позива за набавку добара – „Лекови са листе А, А1 и Б, за
потребе Института за рехабилитацију, спровео поступак јавне набавке мале вредности по
партијама;
- да је понуђач, дана
2016. године доставио понуду бр. _
од
2016.
године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора.
- да је Наручилац на основу извештаја о стручној оцени понуда број
од
2016. године, комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама донео одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду понуђача број
од
2016. године и изабрао испоручиоца добара за „Лекови са
листе А, А1 и Б, према понуди коју је доставио из спроведеног поступка јавне набавке.
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Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН 53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – ЈН 53/16 Набавка лекова са листе А, А1 и
Б, по партијама, за Партију _______, по спецификацији Наручиоца, за партије (овде ће бити
наведене све партије за које је понуђач доставио најнижу цену) у свему према конкурсној
документацији и техничким захтевима, односно, спецификацијама, а који су саставни део
овог уговора.

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:
цена набвке добара – ЈН 53/16 Набавка са листе А, А1 и Б, по партијама, по спецификацији
Наручиоца, из чл. 1. овог Уговора, у укупној вредности за сва понуђена добра у којима је
понуђач понудио најнижу цену (ово ђе бити унето после одлуке о додели уговора – понуђачи
не попуњавају наредна три податка)
од ___________________________________________________ динара,


порез на додату вредност у износу од ________________ динара,

 Укупна уговорена цена износи: ______________________ динара
(словима: _________________________________________________________________
динара)
Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна осим уколико то није
уређено посебним прописима.
Уколико за добра која су предмет овог уговора буде спроведен поступак
централизиване јавне набавке услед одлуке надлежних органа (РФЗО, Министарство здравља
и др.), наручилац ће поступити по налогу надлежног органа и неће сносити штетне
последице.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка, тако да је цена
дата спецификацији (приликом израде уговора, образац структуре цене ће бити унет у овај
члан уговора).
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац.
Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2.
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Институт за рехабилитацију
ЈН 53/16
Београд, Сокобањска 17
Лекови са листе лекова А, А1 и Б
овог Уговора бити извршена на следећи начин :
Плаћање је у динарима.
Плаћање ће се вршити по испостављеном рачуну, а за испоруку у конкретној
количини, у року до 60 дана.
Члан 5.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за испоруку добара у
условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
Уговорена цена подразумева:
Набавку и испоруку лекова за хуману употребу, по спецификацији Наручиоца, а према
садржају достављеном у понуди.
Наручилац може усвојити захтев за промену цене, за лекове са позитивне листе,
уколико Републички завод за здравствено осигурање – РФЗО, изврши корекцију одобрене
цене конкретног лека. Евентуална промена цене, за понуђени лек би се вршила на тај начин
што би се применила процентуална корекција цене, у односу на понуђену цену, сходно
промени цене коју је одобрио РФЗО.
Уговорена цена нерегистрованих лекова може бити промењена уколико курс евра
буде промењен за више од 5% , у току трајања уговора, а у односу на средњи курс евра НБС
на дан закњучења уговора. Наручилац ће захтев за промену цене нерегистрованих лекова у
току трајања уговора прихватити на основу писаног и образложеног захтева Добављача

РОК
Члан 6.
Рок прве испоруке је _____ (не може бити дужи од пет (5) дана) од дана ступања на
правну снагу уговора, а сви рокови наредних испорука ____ (а не могу бити дужи од три (3)
дана) од дана захтева за испоруку сваке конкретне количине. Место испоруке је адреса
Наручиоца, у Сокобањску 17, Београд и Селтерс, Младеновац.
Уколико Нручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако
након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не
констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине
Уговор, уведе другог Добављача у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење
посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на
терет уговореног првог Добављача.
Члан 7.
Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора,
дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од
укупне вредности уговорених добара, до максималног одбитка од 10% (десет процената)
уговорене цене.
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

Страна 28 oд 31

Институт за рехабилитацију
Београд, Сокобањска 17

ЈН 53/16
Лекови са листе лекова А, А1 и Б

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 8.
Добављач се обавезује да:


Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о лековима
и медицинским средствима («Службени гласник РС» бр.30/2010 и 107/2012),



Испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 6.
овог Уговора.
Решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет лекова и медицинских средстава
која се нуде.




Решење Министарства здравља РС о бављењу прометом лековима и медицинским
средствима.

Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у
складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са
обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе
другог Добављача у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на
терет уговореног Добављач.
Члан 9.
Садржај и испорука мора бити у сагласности са захтевом Наручиоца, одређеним у
Делу II конкурсне документације, условима и законским прописима.
Члан 10.
Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи лекове за хуману
употребу, према садржају из понуде.
Добављач се обавезује да одмах обавести Наручиоца у случају било какве промене
везане за решење АЛИМС.
Члан 11.
Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења
Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на
пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за
овај Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором
Добављач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.
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Члан 12.

Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора.
У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале
штете и наплату менице / банкарске гаранције за добро извршење посла.
Члан 13.
Добављач је одговоран за исправност и квалитет испоручених добара – лекова за
хуману употребу, по спецификацији Наручиоца.
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да упише број
атеста на фактури за сваку серију предметног добра.
Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији Наручиоца.
Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и докумената - сертификата
произвођача, отпремнице по ставкама и уговорене спецификације. Добра морају бити у
оригиналном паковању. Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара недостаје,
Наручилац и Понуђач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или оштећења биће
отклоњени у року до 8 календарских дана, на рачун Понуђача. За свако прекорачење рока у
отклањању недостатака или оштећења Понуђач ће плаћати пенале у складу са одредбама
Уговора.
Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити на месту испоруке добара код Наручиоца.
Квалитативни пријем подразумева контролу исправности количина добара, као и доказа о
квалитету добара у складу са одредбама Закона о лековима и медицинским средствима
(«Службени гласник РС» бр. 30/2010 и 107/2012)
У случају да добра не задовољавају норме сагласно Закону о лековима и медицинским
средствима («Службени гласник РС» бр.30/2010 и 107/2012) и услове из Уговора Понуђач је
дужан да у року од 1 дана отклони све недостатке. За свако прекорачење рока Понуђач ће
плаћати пенале, у складу са одредбама Уговора.
Изузетно на основу образложеног писаног захтева Наручиоца, Добављач је у обавези
да стави на располагање све доказе о квалитету добара.
У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, купац као здравствена установа
се обавезује да неупотребљиве лекове (лекови са истеклим роком трајања, расути лекови,
неисправни лекови у погледу квалитета и др.), врати продавцу ради безбедног третмана, а
продавац се обавезује да такве лекове преузме.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 14.
Добављач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу БЛАНКО
СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 10% вредности
уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла, КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА.
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Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да
достави потврду о регистрацији менице код НБС.
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави оверену фотокопију
картона депонованих потписа (оверена од стране банке, не старија од два месеца од датума
предвиђеног за отварање понуда) као и оверену копију ОП Образаца (у општини или суду
или код јавног бележника, не старија од два месеци од датума предвиђеног за отварање
понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.
Меницу, менично овлашћење, потврду о извршеној регистрацији менице код Народне
банке Србије, је обавезно оверити истим печатом који је депонован на депо картону и оп
обрасцу, у случају да понуђач располаже са више печата.
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.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 15.
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за
реализацију послова из члана 1. овог Уговора.
Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог
уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог
уговора.
Члан 17.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 18.
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када
Добављач достави Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
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На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два)
примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача.

Уговорене стране:
За Продавца добављача:

М.П.

За Купца:

М.П.
Директор

Прим.др Снежана Костић
в.д. директор Института
за рехабилитацију
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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 једну 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 без пдв на име
озбиљности понуде за ЈН бр. 53/16 чији је предмет „Лекови са листе А, А1 и Б, по
партијама, за Партију ______, што номинално износи___________ динара
без
ПДВ-а.
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
Датум до кога важи овлашћење

године
године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП
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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 једну 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 без пдв на име
доброг извршења посла за ЈН бр. 53/16 чији је предмет „Лекови са листе А, А1 и Б, по
партијама, за Партију ______, што номинално износи___________ динара
без
ПДВ-а.
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 важности уговора 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
Датум до кога важи овлашћење

године
године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП
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