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за јавну набавку добара отворени поступак 

МЕДИЦИНСКА И БОЛНИЧКА ОПРЕМА, по партијама 

ЈН бр. 31/18 
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На основу члана 32. и  61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл.гласник Р.С“ број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-932-

1/18 од 15.06.2018. године и Решења о именовању Комисије  за спровођење поступка 

јавне набавке  број 01-932-2/18 од 15.06.2018. године, припремљена је  

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за отворени поступак набавк добара 

Медицинска и болничка опрема, по партијама 

ЈН бр. 31/18 
 
 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 

 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

III Техничка документација и планови  

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

V Критеријуми за доделу уговора 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Подаци о наручиоцу  

Наручилац: Институт за рехабилитацију 

Адреса: Београд, Сокобањска 17 

Интернет страница: www.rehabilitacija.com 

 

1.2. Врста поступка 

Наручилац,  спроводи отворени поступак за јавну набавку добара  – Медицинска и 

болничка опрема, по партијама у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама.  

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет набавке је: Mедицинска и болничка опрема, по партијама 

Партија 1 – апарати за физикалну медицину 

Партија 2 – холтер крвног притиска 

Партија 3-опрема за негу пацијената 

Партија 4-опрема за лабораторију  

Партија 5-опрема за медицински потошни материјал 

Партија 6 – апарат за електромиографију ЕМНГ 

Партија 7 – суви стерилизатор 

 

Шифра из Општег речника набавке:  

Партија 1 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 2 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 3 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 4  ОРН 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 

наочара) 

Партија 5 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 6 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 7 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

Количина тражених добара са описом и другим карактеристикама дата је у тачки 6. 

конкурсне документације – Спецификација тражених  добара. 

 

 

1.4. Место испоруке:  

На адреси наручиоца: 

Институт за рехабилитацију,  

организациона јединица „Селтерс“-Младеновац, Краља Петра I 333-335. 

 
1. 5. Посебна напомена:  

Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или 
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица. 

http://www.rehabilitacija.com/
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Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Института за рехабилитацију:  www.rehabilitacija.com са којих се и 

може преузети. 

Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској 

управи  www.poreskauprava.gov.rs, Пореска управа, Централа, ул. Саве Машковића 3-5, 

11000 Београд. 

Податке о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине РС:  www.merz.gov.rs, ул. Немањина 22-

26, Београд. 

Податке о заштити на раду и заштити инвалида рада понуђачи могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике:  www.minrzs.gov.rs, ул. 

Немањина 22-26  и  у Националној служби  за запошљавање:   www.nsz.gov.rs,  ул. 

Краља Милутина 8, Београд. 
 
 
1.6. Контакт 
 

Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com 

 факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 часова. 

 Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
mailto:seltersbanja.pravnasl@gmail.com
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2. ПОДАЦИ О  ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Предмет јавне набавке 

 

Наручилац врши набавку добара- Медицинска и болничка опрема, по партијама  

ЈН број 31/18 

 

2.2. Шифра из Општег речника набавке:  

Партија 1 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 2 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 3 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 4  ОРН 38000000-5 Лабораторијска, оптичка и прецизна опрема (осим 

наочара) 

Партија 5 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 6 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

Партија 7 ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

 

 

2.3. Партије 

Партија 1 – апарати за физикалну медицину 

Партија 2 – холтер крвног притиска 

Партија 3-опрема за негу пацијената 

Партија 4-опрема за лабораторију  

Партија 5-опрема за медицински потошни материјал 

Партија 6 – апарат за електромиографију ЕМНГ 

Партија 7 – суви стерилизатор 

 

 

Набавка је по партијама, понуђач је у обавези да понуди све позиције у оквиру једне 

партије. 

 

2.4.Опис предмета набавке: 

 

Спецификација у прилогу обухвата набавку добара за потребе Института за 

рехабилитацију. 

 

3. Рок и начин подношења понуда 

 

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. Пожељно је да сви документи поднети у понуди 

буду повезани траком (јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу 

накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 

прилози. Понуду доставити на адресу Наручиоца – Институт за рехабилитацију, 
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организациони део „Селтерс“ Младеновац ул. Краља Петра I бр. 335, 11400 

Младеновац, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН 31/18 набавка 

добара–Медицинска и болничка опрема, по партијама, за партију 

_______________________________(уписати број и назив партије). ОТВОРИТИ 

КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за 

контакт, као и бр. телефона. 

 
Рок за достављање понуда је 13.08.2018. 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 редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац 

ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

 

4. Време и место отварања понуда 

 

 Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење 

понуда, односно дана 13.08.2018. године у 12:15 часова на адреси Института за 

рехабилитацију – организациони део „Селтерс“ Младеновац, ул. Краља Петра I 

335 у Управној згради. 

 Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, 

морају Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања 

понуда. Овлашћени представник понуђача је дужан да на захтев Комисије за 

јавну набавку да на увид личну карту, ради легитимисања. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

Спецификација са техничким карактеристикама прозивода је детаљно садржана 

у Прилогу 1 Кокурсне документације 

 

Понуђачи су дужни да у понуди приложе читко попуњен и оверен образац из 

Прилога 1 Конкрусне документације, и да исти овере потписом и печатом лица 

овлашћеног за заступање. 

  

Непоступање понуђача на утврђени начин понуду чини неприхватљивом. 

 

 

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Све техничке захтеве у погледу добара Наручилац је описао у Прилогу 1 Конкурсне 

документације 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

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) ЗЈН); 

 

3. 

 

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) ЗЈН); 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време. подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на дефинисан начин, 

и то: 

 

1 Пословни капацитет: 

 

Да понуђач поседује сертификате ISO 9001; ISO 14001,  OHSAS 18001 

 

Доказ: Понуђач доставља фотокопију наведених сертфиката, који су важећи на дан 

отварања понуда. 

 

2 Технички и кадровски капацитет  

 

 

 Наручилац захтева да понуђена добра морају бити уписана у регистар 

медицинских средстава који води Агенција за лекове и медицинска 

средства РС и да о томе поседују важећа Решења издата од стране АЛИМС-

а РС,  

 

 

Доказ: У сврху доказивања понуђач је је дужан да уз понуду достави копију Решења 

и у њему редним бројем означи производ који је предмет ове набавке. Уколико 

понуђач није носилац дозволе, мора доставити овлашћење за учешће на тендеру и 

стављање у промет добара од стране носиоца дозволе. Решење мора бити важеће на дан 

јавног отварања понуда. 

 

Понуђач сме да понуди искључиво нову опрему.  

 

 Саобразност тражаним добрима – понуђена добра техничким 

карактеристикама и својствима морају бити идентична траженим; 

 

Доказ: Понуђач је у дужан да уз понуду, за добра која нуди достави оригинални каталог 

произвођача, на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и 

техничким и другим карактеристикама добара која нуди. У приложеном каталогу 

произвођача, потребно је означити – маркирати тражену карактеристику. 

 

 Да су антидекубитални душеци одговарајућих - тражених карактеристика 

 

Доказ: За антидекубиталне душеке понуђач мора доставити сертификат да је навлака 

душека непропусна, као и сертификат од независне лабораторије да је сировински 

састав 100% полиуретан (лежећи слој). 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., 

у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 

5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2., дефинисане овом 

конкурсном документацијом.  

  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 

подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 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. 

 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи 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 пет 

дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 

појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
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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.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

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 надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то: 

доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 

регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - 

www. apr.gov.rs) 
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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. 

 

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. 

 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 

укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 

истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио краћи рок испоруке.  

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни 

рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

7) Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 

8) Образац меничног овлашћења за добро извршење посла 

9) Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН број 31/18 

Болничка и медицинска опрема, по партијама, за партију__________________(уписати 

број и назив партије). 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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4) МАТЕРИЈАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ ЈН 31/18 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

ПДВ 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

__________________________

(не краће од 60 дана) 

 

Рок важења понуде 

 

 

__________________________

(не краће од 30 дана) 

 

Рок испоруке 

 

 

__________________________

(не дуже од 30 дана) 

 

Гарантни период 

 

 

__________________________

(не краће од 24 месеца) 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М.П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

У Прилогу 1 Конкурсне документације 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ЈН 31/18 Медицинска и болничка опрема, по партијама, за 

партију________________________________(уписати број и назив партије) 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 ЗЈН 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) 

ЗЈН. 

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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке ЈН 31/18 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама, за партију________________________________(уписати број и назив 

партије) испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан 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 (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке ЈН 31/18 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама, за партију________________________________(уписати број и назив 

партије) испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан 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 (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ 7 

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 31/18 чији је предмет Медицинска и болничка опрема, 

по партијама, за партију________________________________(уписати број и назив 

партије) 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 5 (пет) 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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Образац бр. 8. 
                                                                                              за добро извршење посла 

(доставља изабрани понуђач) 
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 уговора на име 

доброг извршења посла за ЈН бр 31/18 чији је предмет Медицинска и болничка 

опрема, по партијама, за партију________________________________(уписати број 

и назив партије) 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 5 (пет) дана дуже од времена трајања 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_________________године.                             

Датум важења Овлашћења_________________године.                             

 

                                                                                      ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

             ____________________________ 

МП                                                                                              
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Образац бр. 9 
за отклањање недостатака у гарантном року (доставља изабрани понуђач) 

 
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 уговора на име 

отклањања недостатака у гарантном року за ЈН бр 31/18 чији је предмет 

Медицинска и болничка опрема, по партијама, за партију__________________ 

(уписати број и назив партије) Института за рехабилитацију 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 5 (пет) дана дуже од времена трајања гарантног рока 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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VII 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.  

 

 

За  набавку добара  

Медицинска и болничка опрема, по партијама 

по спроведеном отвореном поступку за јавну добара 

бр. 31/18 – Медицинска и болничка опрема, по партијама 

 

За партију _______________ (уписати број и назив партије) 

 

 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд,  
МБ 07050844,   

ПИБ 101962711,  

ЈБКЈС: 02589 

кога заступа в. д. директора Прим. др Снежана Костић, 

 ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 

ДОБАВЉАЧ:  

 ________________________________________________________________, 

МБ__________________,  

ПИБ_________________,  

број рачуна_____________________________, 

кога заступа директор __________________________________, 

( у даљем тексту: „Добављач“ ) 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују: 

 

 

Наручилац је на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), и позива за набавку добара – Медицинска и болничка опрема, 

по партијама, за партију________________________________(уписати број и назив 

партије) 01-932-3/18 од 13.07.2018. спровео отворени поступак јавне набавке добара; 
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- да је Добављач доставио понуду број _________________ од ____________2018. 

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 _______2018. године, донео одлуку о избору 

најповољније понуде и прихватио понуду Добављача бр. ______________ од 

_______2018. године и изабрао као најповољнијег Добављача за:  Медицинска и 

болничка опрема, по партијама, за партију ____________________( уписати број и 

назив партије) према понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке. 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА  

 

Члан 1. 

 

Добављач се обавезује да изврши испоруку Медицинске и болничке опрема, 

по партијама, за партију ____________________( уписати број и назив партије) 

Наручилац се обавезује да за испоручена добра, плати Добављачу цену, сагласно 

понуди __________ (уписати број-ознаку понуде) и спецификацији као саставном делу 

понуде.  

 
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

 

Члан 2. 

Уговорену цену чине:  

            цена набавке добара  из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у 

износу 

       * од _______________________________________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 Укупна уговорена цена са порезом на додату вредност износи:  

______________________ динара  

 

 (словима:_______________________________________________                  

_______________________________________динара ) 

 

Цена је фиксна. 

 
 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

Члан 3. 

 

Структура цене одређена је након спроведеног поступка тако да је цена по 

позицијама дата у спецификацији, у прилогу 2 Уговора која се сматра саставним делом 

уговора.  
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Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добара која 

су предмет ове јавне набавке. Испорука се врши Наручиоцу на његовој адреси ул. 

Краља Петра I 333 Младеновац; ФЦО Магацин. 

 

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

 

Члан 4. 

 

Сва плаћања по овом уговору Испоручиоцу ће вршити Наручилац. 

Уговорне стране су сагласне да ће Испоручиоцу исплата уговореног износа из 

члана 2. овог Уговора бити извршена на следећи начин: 

 

Наручилац ће тражена добра  платити по испоруци у року од 60 дана од дана пријема 

фактуре. 

Члан 5. 

             

 

 Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за испоруку 

добара – медицинске и болничке опреме у условима и обиму одређеном одредбама овог 

Уговора. 

 Добављач доставља искључиво оригинална добра, у оригиналном паковању, 

нова и неотварана. 

Уговорена цена је фиксна. 

 

 

РОК 

Члан 6. 

 

 

Рок испоруке добара не може бити дужи од ______ (30) календарских дана од дана 
ступања на правну снагу уговора. 

 

Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати рок 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 средстава обезбеђења за 

добро извршење посла.  

 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на 

терет уговореног првог Добављача.  
 

Члан 7. 
 

Ако Добављач не обави услугу испоруке у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, 

дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од 

укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) 

уговорене цене.  
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Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

 

 

 

ОБАВЕЗЕ  УГОВОРНИХ  СТРАНА 

 

Члан 8. 

 

Добављач се обавезује да: 

 

Уговорну обавезу – испоруку добара из члана 1. овог Уговора изврши у складу са 

достављеном понудом, овим уговором, квалитетно и уз строго поштовање 

професионалних правила своје струке. 

 

Добављач је одговоран за правне и материјалне недостатке ствари. Дужан је да све недостатке 

ствари отклони у року од 5 дана од дана рекламације од стране Наручиоца. 

Предметну обавезу из члана 1. овог Уговора заврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. 

овог Уговора. 

 

Члан 9. 

 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током 

пружања услуге 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, нацрти и друге информације у вези са овим 

Уговором Добављач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.  

 
Члан 10. 
 

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 за добро извршење посла.  

 

 

Члан 11. 

 

Добављач гарантује и одговара за квалитет тражених добара који је предмет 

овог уговора. 

 Гарантни рок: ________месеци (не краћи од 24 месеца). 

 

 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

Члан 13. 
 

Добављач се обавезује да приликом закључења уговора наручиоцу достави 

бланко соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од укупно уговорене цене без 
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ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на 

приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , завршетка 

радова.  
 
За период гарантног рока, Понуђач - Добављач ће пре коначне испоруке добара 

доставити Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у 
висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" 
„платива на први позив" и „без права на приговор", са роком  важења 5 дана дуже од 
гарантног рока.  

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, Добављач мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за 

период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 14. 

 

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 15. 

 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране 

ће решити споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Београду. 

 

Члан 16. 

Уговор ступа на правну снагу даном обостраног потписивања. 

 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 17. 

 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години,  у складу са 

Планом јавних набавки наручиоца. 

 

Члан 18. 

 

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 је 2 (два) 

примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Извршиоца радова. 
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Саставни део овог уговора је понуда Добављача број _______од ___________ - 

прилог 1 са спецификацијом број__________ од ___________ - прилог 2. 

 

НАРУЧИЛАЦ  ДОБАВЉАЧ 

_________________________  __________________________ 

Институт за рехабилитацију  __________________________ 

 

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. 

 

 

Са моделом уговора сагласан понуђач 

 

_________________________________ 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

Изузетно, делови понуде који се односе на техничке карактеристике могу садржати 

терминологију на енглеском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за рехабилитацију организациони део 

„Селтерс“ Младеновац, ул. Краља Петра I 333-335, 11400 Младеновац са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку (добра) –  ЈН 31/18 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама, за партију ____________________( уписати број и назив партије) - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 13.08.2018. године до 12:00 часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде* (Образац 3) - факултативни елемент 

понуде; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде (Образац 7), 
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка је обликавана по партијама. 

Партија 1 – апарати за физикалну медицину 

Партија 2 – холтер крвног притиска 

Партија 3-опрема за негу пацијената 

Партија 4-опрема за лабораторију  

Партија 5-опрема за медицински потошни материјал 

Партија 6 – апарат за електромиографију ЕМНГ 

Партија 7 – суви стерилизатор 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести назив и  

адресу наручиоца],  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ЈН 31/18 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама, за партију ____________________( уписати број и назив партије)- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку ЈН 31/18 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама, за партију ____________________( уписати број и назив партије)- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку ЈН 31/18 Медицинска и болничка опрема, по 

партијама, за партију ____________________( уписати број и назив партије)- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН 31/18 Медицинска и болничка 

опрема, по партијама, за партију ____________________( уписати број и назив 

партије)- НЕ ОТВАРАТИ” или 

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. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 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 

(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 

који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 

ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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 ЗЈНом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 60 од дана испоруке добара на основу документа који испоставља 

понуђач, а којим је потврђена испорука. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара. 

 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. 

Место испоруке  – на адресу наручиоца: 

 

Институт за рехабилитацију, Младеновац, ул. Краља Петра I 333-335  

 

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 мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

  

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
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Обавезна средства обезбеђења испуњења  обавеза  понуђача   

 
I Понуђач је дужан да у понуди достави :  

 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на износ 10 % од 

укупне вредности понуде без ПДВ, са роком важности 5дана дуже од важења  

понуде, 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 копију (неоверену) ОП Образца, 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. 

 
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 уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 

који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

 
2)      Финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да за испоручена добра, пре окончања 

уговора, преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - 

овлашћење на износ 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом, за 

отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности који је 5 

(пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
 

 

Бланко соло менице се доставља  у ПВЦ фолији. 
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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 копију ОП Образца. 

 

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 

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 

Понуђачи конкурсну документацију преузимају са интернет старнице наручиоца 

www.rehabilitacija.com, као и са Портала управе за јавне набавке, или лично у 

просторијама наручиоца на претходни писмени захтев. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем емаила 

seltersbanja.pravnasl@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 

5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 31/18 Медицинска и 

болничка опрема, по партијама, за партију ____________________( уписати број и 

назив партије)- НЕ ОТВАРАТИ”. 

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.  

http://www.rehabilitacija.com/
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

 

 

 

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. ЗЈН).  

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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
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заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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 три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 

у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Институт за рехабилитацију јавна набавка ЈН 31/18  
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(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са ЗЈН и другим прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Partija 1. -   Aparati za fizikalnu medicinu   

 

  

  

R.b. Naziv proizvoda i opis 

       

Jedinica  

mere Količina 

POPUNJAVA PONUĐAČ  POPUNJAVA PONUĐAČ 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

 

Ukupna 

cena  bez 

PDV-a 

 

Ukupna 

cena  sa 

PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1 

Aparat interferentnih struja, dvokanalna verzija za dva 

pacijenta istovremeno interferentnih struja (četvoropolarna, 

vektorska i srednjefrekventna) sa priborom 

kom 2     

2 aparat za galvanizaciju/eletroforezu kom 2     

3 Aparat za elektroterapiju(tens), dvokanalni za dva pacijenta kom 2     

4 

Aparat za terapiju niskofrekventnim impulsnim 

magnetnim poljem, dvokanalni za dva pacijenta istovremeno, 

numerički displej, frekvencija magnetnog polja od 1 do 99 Hz, 
intezitet podesiv od 4 – 40 mT, (40 do 400  Gaus), tajmer 1 do 

99 minuta), napona napajanja 220V/50 Hz, dimenzije: 35 x 27 
x 13 cm, Težina 1,9 kg 

kom 1     

5 
Magnetne prostirke za aparat za niskofrekventnim impulsnim 
magnetnim poljem, dimenzije 180x60 

kom 2     

6 
S53158 Iglene elektrode za EMNG za jednokratnu upotrebu 
0,46x50 mm 

Pak 
(25ком/пак) 

4      

7 X21001Držač za jednokratne iglene elektrode  kom 3 kom     



 

Ukupno bez PDV – a:   _____________________________  

Ukupno sa PDV – om: ___________________________ 

M. P.   __________________________________________ 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje 

8 019-405900 Uzemljenje za odrasle, 55cm kom 1 kom     

9 9013L0862 Disk uzemljenje kom 2 kom     

10 019-401400 Detekciona elektroda (Bipolar Bar Electrodes)  kom 1 kom     

11 019-406700 Replacement pads 

пак 

(10 
kom/pak) 

2pak     

12 698-621400 Velcro trake, crvene, 55 cm 
пак 

(3 kom/pak) 
1pak     

13 1411003 Ten20 kondukcioni gel (114g) 
пак 

(3 kom/pak) 
1     

14 Reparacioni set (dve cevi, dva projektila, zaptivne gumice) kom 1 kom     

15 
Transmiter 

1. DI15 Gold Depth ili 

2. R15 standard 

kom 1 kom     

UKUPNO     



 Partija 2. –Holter krvnog pritiska  

 

  

  

R.b. Naziv proizvoda i opis 

Jedinica 

mere 
Količina 

POPUNJAVA PONUĐAČ 
POPUNJAVA 

PONUĐAČ 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

 

Ukupna cena  

bez PDV-a 

 

Ukupna 

cena  sa 

PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1 

 Holter krvnog pritiska, 24/48 časovno merenje 
krvnog pritiska, po izboru korisnika 

 rekorder mora da poseduje mogućnost auskultatornog 

i oscilometrijskog merenja krvnog pritiska 

 brzina ispumpavanja manžetne podesiva u min. 

opsegu 2-8 mm/Hg ili automatski 

 mogućnost definisanja unapred više protokola za 
merenje pritiska sa podesivim vremenskim 

intervalima 

 opseg merenja pritiska min: 30-300 mmHg 

 rekorder mora da poseduje integrisan kolor displej sa 

informacijama za podešavanje rekordera i prikaz 

izmerenih vrednosti pritiska 

 težina rekordera sa baterijama, maksimalno 200 g  

 rekorder mora da poseduje „Event„ taster za trenutno, 
dodatno merenje krvnog pritiska mimo definisanog 

protokola  

 rekorder mora da poseduje integrisan diktafon za 

snimanje glasovnih poruka 

 rekorder mora da poseduje integrisan USB interfejs 
za prenos podataka  

 kapacitet memorije min: 350 merenja i 30 sec. 

glasovnih poruka 

 mogućnost samostalnog pokretanja rekordera 

kom 4     



 

Ukupno bez PDV – a:   _____________________________  

Ukupno sa PDV – om: ___________________________ 

M. P.   __________________________________________ 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje 

nezavisno od softvera 

 rekorder se mora isporučiti sa standardnim priborom 

za rad i pripadajućim softverom za analizu snimljenih 

vrednosti 



 Partija 3. -   Oprema za negu pacijenata  

 

  

  

R.b. Naziv proizvoda i opis 

       Jedinica  

mere Količina 

POPUNJAVA PONUĐAČ  POPUNJAVA PONUĐAČ 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

 

Ukupna 

cena  bez 

PDV-a 

 

Ukupna 

cena  sa 

PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1 

1.Kolica za negu bolesnika, Kolica se 

sastoje iz tri segmenta.Konstrukcija od 

čeličnih profila različitih dimenzija završno 
zaštićeni plastifikacijom. 

Dimenzije 140x50x90h. 

Prvi segment za odlaganje otpada sa 
nosačem,vreća za odlaganje otpada. 

Drugi segment se sastoji od tri police, 

dimenzije 70x50 cm, koje su izradjene od 

polistirola 
Treći segment za odlaganje sredstava za negu 

pacijenata, izradjen u obliku korpi od čelične 

žice – plastificiran 
Kolica su postavljena na četiri rotirajuća 

točka sa kočnicama 
 

kom 3     

2 

Kolica za deljenje terapije, Izrađena su od 

čeličnih profila završno zaštičenih 

plastificiranjem.  
Noseća površina  mora biti od polistirola - 

lak za održavanje standardnim sredstvima za 

održavnje i dezinfekciju. 
Noseće površine na obodima formirane da 

sprečavaju oticanje tečnosti usled 

eventaualnog prosipanja. 

kom 4     



Mogućnost lakog skidanja radi redovnog 

održavanja i vanrednog čišćenja. 

Moraju posedovati posudu za odlaganje 
sanitetskog otpada. 

Točkovi sa kočnicom. 

Dimenzije:  
Dužina 70 cm 

Širina   50 cm 

Visina   80 cm 

3 

Antidekubitalni dušek sa kompresorom, 
Kompresor, struja AC220-240V/100-

120V,50/60Hz, Izlaz/otvor za vazduh 

≥4l/min 
Opseg pritiska ≥12kPa 

Vreme ciklusa od 5-6 minuta 

Buka≤50dB 
Materijal, Medicinski PVC 

Težina ne veća od 3kg 

kom 10     

4 

Set za intubaciju sa laringoskopom, 

Laringoskopski set sa LED sijalicom 2,5V 
koja se lako instalira i vadi. 

Špatule autoklavibilne do 134 °C na 5 min 

Špatule od nerdjajućeg čelika - 
dugotrajnost,bez oštrih ivica,i mat završnica . 

Sve špatule proizvedene po direktivi 

93/42/EEC Medicinski uređaji klasa 1 

Drška kompatabilna po standardu BS en ISO 
7376 

Sastav: 

-Drška za špatule 
-McINTOSH špatula F2 (110/90mm) sa LED 

sijalicom 2,5V . 

-McINTOSH špatula F3 (131/110 mm) sa 

LED sijalicom 2,5V . 
-McINTOSH špatula F4 (150/130 mm) sa 

LED sijalicom 2,5V . 

kom 1     



5 

INVALIDSKA KOLICA, Konstrukcija 

čelična, sklopiva, širina sedišta 38-50cm, 

dubina sedišta 42 cm, visina sedišta 47-51cm, 
visina naslona za leđa 40-42 cm, nagib 

naslona 12*, siguronosni ugao 10*,zadnji 

točak puna guma 24",papučica sa 
mogućnošću skidanja točkova,prednji točak 

puna guma 8x1.25",papučica 70" standardna 

vešalica, podesiva,kočnica za zaključavanje 
na pritisa,naslon za ruke standardni(dug i 

kratak),boja srebrna max težina korisnika do 

125kg. Postojanje servisne 

mreže,ispunjavanje uslova CRASH testa 
premavažećem sertifikatu na poleđinji 

naslona kolica obeležiti preslikačem logo 

Instituta za rehabilitaciju sa rednim brojem. 

kom 10     

6 
Kolica za ekg, sa držačima za elektrode 

kom 3     

7 

Kolica za boce za kiseonik (10 litara), četiri 

točka, pogodna i za skladištenje boce kao i za 
davanje terapije kiseonikom u bolničkim 

sobama 

kom 4     

8 

Toaletna kolica za kupanje 

pacijenata,bočne stranice se spuštaju 

izvlačenjem osigurača 

Širina sedišta najmanje 45 cm 

Ukupna širina najmanje 48cm 

Ukupna visina najmanje 96cm 

Papučice se pomeraju u stranu  

Postavljena na četri točka koja 

omogućavaju mobilnost,zadnji točkovi 

imaju kočnicu koja ih blokira 

Izrađena od čvrstog čelika,hromiranog 

čeličnog okvira 

Tapacirani naslon i sedište mobilno ispod 

kom 6     



 

Ukupno bez PDV – a:   _____________________________  

Ukupno sa PDV – om: ___________________________ 

M. P.   __________________________________________  

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje 

 

 

 

 

 

 

kog se nalazi plastična podloga sa 

otvorom,ispod otvora plastična posuda 

koja se lako skida 

Može e koristititi za kupanje,moguće 

postavljenje kolica iznad nivoa wc šolje 
 

UKUPNO     



Ukupno bez PDV – a:   _____________________________  

Ukupno sa PDV – om: ___________________________ 

M. P.   __________________________________________ 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje 

 

 Partija 4. -   Oprema za laboratoriju  

 

  

  

R.b. Naziv proizvoda i opis 

       Jedinica  

mere Količina 

POPUNJAVA PONUĐAČ  POPUNJAVA PONUĐAČ 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

 

Ukupna 

cena  bez 

PDV-a 

 

Ukupna 

cena  sa 

PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1 

Centrifuga za laboratoriju,  

Капацитeт: 32 x 10 мл 

Ротор: Пливајући 

Мотор: бeз чeткица 

Максимална брзина: до 5000 рпм 

Са адаптeрима за двe вeличинe eпрувeта 
Подeшавањe убрзања и успоравања 

Тајмeр 

Конвeрзија РПМ и РЦФ 

Чeлично кућиштe ротора и мeтални оклоп 

цeнтрифугe 

Напајањe 220V AC 

Заштита од прeгрeвања и прeоптeрeћeња 

Дисплeј 

kom 1     

2 

Sudopera za laboratoriju, širina 165 cm, dubina 

60 cm, dole zatvorena vratima u širini od 95cm, 

metalna konstrukcija, radna površina od INOX-a 

kom 1     

UKUPNO      



 Partija 5. - Oprema za medicinski potrošni materijal  

 

  

  

R.b. Naziv proizvoda i opis 

    Jedinica  

mere Količina 

POPUNJAVA PONUĐAČ  

POPUNJAVA PONUĐAČ 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

 

Ukupna 

cena  bez 

PDV-a 

 

Ukupna 

cena  sa 

PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1 

Masina za šivenje za radnu terapiju, 

potrebna za izradu mitela i ostalih pomagala, 

kao i za sivenje gaza i truleks navlaka za 

elektrode u elekroterapijama.Masina treba da 

ima kompletnu metalnu konstrukciju, da 

bude pogodna za profesionalnu upotrebu i 

šivenje jakih i teških materijala, Model 

BERNINA 1008 ili odgovarajuće,  

kom 1     

 

Ukupno bez PDV – a:   _____________________________  

Ukupno sa PDV – om: ___________________________ 

M. P.   __________________________________________ 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje 

 

 

 



 Partija 6. - Aparat za elektromiografiju (EMNG)  

 

  

  

R.b. Naziv proizvoda i opis 

    Jedinica  

mere Količina 

POPUNJAVA PONUĐAČ  

POPUNJAVA PONUĐAČ 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

 

Ukupna 

cena  bez 

PDV-a 

 

Ukupna 

cena  sa 

PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1 

Aparat za elektromiografiju (EMNG), 3 – 

kanalni, za merenje nervne provodljivosti, 3 

– kanalno pojačalo sa zglobnim držačem 

kom 1     

 

Ukupno bez PDV – a:   _____________________________  

Ukupno sa PDV – om: ___________________________ 

M. P.   __________________________________________ 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje 

 

 

 

 

 



Partija 7. Suvi sterilizator 

R.b. Naziv proizvoda i opis 

    Jedinica  

mere Količina 

POPUNJAVA PONUĐAČ  

POPUNJAVA PONUĐAČ 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

 

Ukupna 

cena  bez 

PDV-a 

 

Ukupna 

cena  sa 

PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1 

Suvi sterilizator 

Zapremina 60 l 

Unutrašnjost izrađena od kiselootpornog 

nerđajućeg čelika Unutrašnje dimenzije komore 
400 mm x 420 mm x 400 mm ili više 

mikroprocesorski kontroler temperature i vremena 

sa senzorom 

Displej za praćenje temperature 

termoosigurač 

Regulacia temperature u opsegu od sobne do 

minimum 200 stepeni 

Sigurnosni sistem protiv pregrevanja 

Vreme zagrevanja maksimalno 15 minuta 

Unutrašnje police da se lako skidaju 

Priključni napon 230V 
Stepen za zaštite IP 20 

 

kom 1     

 

Ukupno bez PDV – a:   _____________________________  

Ukupno sa PDV – om: ___________________________ 

M. P.   __________________________________________ 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje 
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