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Број: 01-1316-4-3/19 

Датум: 25.10.2019. 

 

ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку мале вредности добара 

ЈН 32/19 

Медицинска, болничка опрема, и ситан инвентар, по партијама 

 

 

 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне документације у јавној набавци мале 

вредности добара ЈН 32/19 – Медицинска, болничка опрема, и ситан инвентар, по партијама, како 

гласе. 

 

 
I 

Мења се конкурсна документација, на тај начин што се прецизира рок испоруке, „не дужи од 30 

дана“, у обрасцу понуде на страни 15/51. 

Остатак документације се не мења. 

Наручилац ће објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда. 

Нови рок 30.10.2019. године до 12:00, отварање 12:15 на адреси Наручиоца: Институт за 

рехабилитацију, ул. Краља Петра I 333-335 11400 Mладеновац. 

 

Образложење 

Наручилац техничком-оперативном грешком приликом рада на рачунару пропушта да упише 

податак о року испоруке у образац понуде, што исправља кроз измену и допуну конкурсне 

документације у складу са Законом. 

КОМИСИЈА ЈН 32/19 
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Број: 01-1316-4/19  

Датум: 11.10.2019. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

ЈАВНА НАБАВКА – ЈН 32/19 

Медицинска, болничка опрема и медицински инвентар, по партијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
октобар  2019. године 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01- 

1316-1/19 од 20.09.2019. и Решења о именовању службеника за јавне набавке, 01-1316- 

2/19 од 20.09.2019., за спровођење поступка јавне набавке, припремљена је: 
 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 

 

 

 

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. 

3. - 4. 

III Техничка документација и планови 4. 

 
 

IV 

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

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

5-10 

V Критеријуми за доделу уговора 10 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 11-34 

VII Модел уговора 35-39 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 40-48 

IX Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 49 

Х Образац меничног овлашћења за добро извршење посла 50 

XI Образац-менично овлашћење за отклањање недостатака 

у гарантном року 

51 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности –Медицинска, болничка опрема и медицински 

инвентар, по партијама 

ЈН бр. 32/19 
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1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈН 32/19 су добра – Медицинска, болничка опрема и 

медицински инвентар, по партијама. 

 

2. Партије 

1. Партија 1 Медицинска опрема и инвентар за физикалну медицину и терапију 1 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

2. Партија 2 Апарати за физикалну терапију 

ОРН 33155000-1 Уређаји за физикалну терапију 

3. Партија 3 Медицинска опрема и инвентар за физикалну медицину и терапију 2 

ОРН 33100000-1 Медицинска опрема 

4. Партија 4 ЕКГ апарат 

ОРН 33121500-9 Електрокардиограм 

5. Партија 5 Лабораторијска центрифуга 

ОРН 42931100-2 Лабораторијске центрифуге и прибор 

6. Партија 6 Аспиратор за кардиологију 

ОРН 33926000-7 Вакуумски аспиратори или црева за сакупљање течности, за обдукцију 
 

 

 

Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци за 

период до 12 месеци. 

 
 

Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

 

Није предвиђена електронска лицитација. 
 

 

 

Медицинска, болничка опрема и медицински инвентар, по партијама 

– Врста, спецификација, квалитет, количина и опис дати кроз спецификацију 

добара 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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. 
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Рок и начин испоруке: Добављач ће уговорене количине достављати наручиоцу (ФЦО) 

на адреси Институт за рехабилитацију орг. део „Селтерс“ Младеновац, ул. Краља Петра 

I 333-335. Рок испоруке (квантитативни) не дужи од 30 дана од дана стпања на правну 

снагу уговора. Квалитативни рок испоруке не дужи од 3 дана од дана квантитативног 

пријема” 

Добра морају поседовати одговарајући квалитет према намени ствари и траженим 

техничким карактеристикама. 
 

Начин контроле квалитета: Наручилац задржава право да од изабраног понуђача 

захтева достављање свих потврда којима се потврђује да добра испуњавају тражени 

квалитет. 

 

Одговорност за штету: Сваку штету коју причини добављач ће накнадити наручиоцу у 

потпуности у складу са Законом и уговором. 

 

Гарантни рок: 24 месеца. 

 

Наручилац задржава право да се у случајевима утврђеним уговором намири из средстава 

обезбеђења, на име озбиљности понуде, доброг извршења посла. 

 

Заштита животне средине: Понуђач је обавезан да поштује прописе који се односе на 

заштиту животне средине. 

 
Понуђачи морају поштовати техничке стандарде приступачности за особе са 
инвалидитетом, односно да техничко решење/добра буду приступачно за свекориснике; 

 

 
 

 

Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета 

јавне набаваке. 

 

Опис карактеристика добара дат у спецификацији. 

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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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 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

органа, односно уписан у 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Доказ: 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. Правна лица: Извод из регистра Агенције 

тач. 1) ЗЈН); за привредне регистре, односно извод из 
 регистра надлежног привредног суда; 

 

 

 

 

2. 

 Предузетници: Извод из регистра 

Да он и његов законски заступник Агенције за привредне регистре, односно 

није осуђиван за неко од кривичних извод из одговарајућег регистра. 

дела као члан организоване 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН Доказ: 

криминалне групе, да није осуђиван Правна лица: 1) Извод из казнене 

за кривична дела против привреде, евиденције, односно уверењe основног 

кривична дела против животне суда на чијем подручју се налази седиште 

средине, кривично дело примања домаћег правног лица, односно седиште 

или давања мита, кривично дело представништва или огранка страног 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); правног лица, којим се потврђује да 
 правно лице није осуђивано за кривична 

 

 

 
3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 
дела против   привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 
доприносе и друге јавне дажбине у примања или давања мита, кривично дело 

складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 

преваре. Напомена: Уколико уверење 

Основног суда не обухвата податке из 
седиште на њеној територији (чл. казнене евиденције за кривична дела која 

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); су у надлежности редовног кривичног 
 одељења Вишег суда, потребно је поред 

4. Да је поштовао обавезе које уверења Основног суда доставити И 

произлазе из важећих прописа о УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

заштити на раду, запошљавању и подручју   је седиште домаћег правног 

условима рада, заштити животне лица, односно седиште представништва 

средине, као и да нема забрану или огранка страног правног лица, којом 

обављања делатности која је на се потврђује да правно лице није 

снази у време. подношења понуде осуђивано за кривична дела против 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 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 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
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  МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН - 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. 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: 
Потписан о оверен Oбразац изјаве. 
Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача 

 

 
 

УМЕСТО НАВЕДЕНИХ ДОКАЗА 

ПОНУЂАЧИ МОГУ ДА ДОСТАВЕ 

И ЗЈАВУ (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 
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 Да располаже дозволом надлежног органа - 

Министарства здравља у складу са 
Правилником о промету на велико 

медицинских средстава (“Сл. Гласник 

РС” 84/2018 

Понуђачи достављају копију решења Министарства 
здравља у складу са Правилником о промету на велико 

медицинских средстава. 

 

 

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 начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
 ТЕХНИЧКИ / ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

 
фотокопија решења АЛИМС о дозволи 

за стављање у промет медицинског 

средства 

 

 

 

 
1 

 

За партије 1 - 6 
Понуђена медицинска средства морају бити 
регистрована код Агенције за лекове и 

медицинска средства (АЛИМС); Уколико 

понуђач није носилац дозволе АЛИМС, 

мора доставити овлашћење за учествовање 

на тендеру и коришћење дозволе АЛИМС, 
које је издато након дана објављивања 

позива за подношење понуда 

 

 

2. 

 
Да је понуђач овлашћен за промет 

медицинским средствима ако није 

произвођач 

потписано и заведено овлашћење 

произвођача односно дистрибутера за РС да 
понуђач може да учествује у конкретној 

јавној набавци ( навести назив наручиоца, 

број и предмет јавне набавке) 

3.  
Да су понуђена добра одговарајућа 

Приложити каталог за понуђена добра, 

са графичким приказом добра (слика), 

као и спецификацијом, коју је понуђач 

дужан оверити потписом. 

 

Напомена: Решења АЛИМС се односе само на медицинска средства. 

Сагласност произвођача се односи само на медицинска средства. 

 

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. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних 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. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 
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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. 

 

   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. 

 
   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 одпонуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи 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: 

 
4) 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 

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. 

 

4) Да располаже дозволом надлежног органа - Министарства здравља у 

складу са Правилником о промету на велико медицинских средстава 

(“Сл. Гласник РС” 84/2018 Понуђачи достављају копију решења 

Министарства здравља у складу са Правилником о промету на велико 

медицинских средстава. 
 

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

 
5) ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
 ТЕХНИЧКИ / ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

 
фотокопија решења АЛИМС о дозволи 

за стављање у промет медицинског 

средства 

 

 

 

 
1 

 

За партије 1 - 6 

Понуђена медицинска средства морају бити 
регистрована код Агенције за лекове и 

медицинска средства (АЛИМС); Уколико 

понуђач није носилац дозволе АЛИМС, 

мора доставити овлашћење за учествовање 
на тендеру и коришћење дозволе АЛИМС, 

које је издато након дана објављивања 

позива за подношење понуда 

 

 

2. 

 
Да је понуђач овлашћен за промет 

медицинским средствима ако није 

произвођач 

потписано и заведено овлашћење 

произвођача односно дистрибутера за РС да 

понуђач може да учествује у конкретној 
јавној набавци ( навести назив наручиоца, 

број и предмет јавне набавке) 

3.  
Да су понуђена добра одговарајућа 

Приложити каталог за понуђена добра, 

са графичким приказом добра (слика), 

као и спецификацијом, коју је понуђач 
дужан оверити потписом. 
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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) 

 

 

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 ДОДЕЛУ УГОВОРА  
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. 

 

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. 

http://www/
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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). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр     од   за јавну набавку Медицинске, 

болничке опреме и медицинског инвентара, по партијама, за партију_ 

  (уписати број и назив партије), ЈН број 32/19 
 

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ 

[навести број и назив партије] 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 

(не краћи од 30 дана) 

 

 

Рок важења понуде 

(не краћи од 30 дана) 

 

 

Рок испоруке 

(не дужи од 30 дана) 

 

 

Гарантни период 

(не краћи од 24 месеца) 

 

 

Место и начин испоруке 
Наручиоцу ФЦО на адреси 

Институт за рехабилитацију 

орг. део „Селтерс“ 

Младеновац, ул. Краља Петра I 

333-335. 

 

 

Датум Понуђач 
 

 

 
Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити 

и потписати образац понуде. 

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

образац понуде за сваку партију посебно. 



(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 

 

 “Партија 1 Медицинска опрема и инвентар за физикалну медицину и терапију 1 

 

R.b  
Naziv proizvoda 

Jed 

mere 

Potrebn 

e kol. 

za 12 

meseci 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupan iznos 

bez PDV-a 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om 

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

1 Laserska sonda 808nm/200mW za 

aparat tip 

“Ekomedico Laser” 

Ком. 1     

2 Laserska sonda 780nm/120mW za 
aparat tip 
“Ekomedico Laser” 

Ком. 2     

3 Traka za megnetoterapiju 

13x100cm za aparat tip“Magomil 

2” 

Ком. 6     

4 Stalak za subakvalnu primenu 

ultrazvučne terapije za aparat tip 

“Ultrasound 1&3” 

Ком. 1     

5 Čičak teg za GE 

Težina 1kg, punjenje pesak ili 

drugo odgovarajuće punjenje 

Ком. 30     

6 Čičak teg za DE 

Težina 1kg, punjenje pesak ili 

drugo odgovarajuće punjenje 

Ком. 30     

7 Dvožilni pacijent kabal za 

dijadinamičke struje za aparat tip 

“Inteldin Plus” 

Ком. 5     

8 Dvožilni pacijent kabal za 

interferentne struje za aparat tip 

“Inteldin Plus” 

Ком. 5     

9 Dvožilni pacijent kabal za 

interferentne struje za aparat tip 

“Intermedis Plus” ili odgovarajući 

Ком. 6     

10 Тroter hodalice – pilot lift 

Hodalica sa podlakatnim osloncem 

sa 4 točka 

Karakteristika Hromirana, podesiva 

Širina stočića: 63 cm 

Dužina:70 cm Visina:100 - 150 cm 

Točkovi 8 cm 

Kočnice na prednjim točkovima 

Ком. 4     



 Težina:11 kg Nosivost :120 kg       

11 Hodalica sa četiri tačke oslonca 

Hodalica zglobna 

„korak po korak“ Sklapanje DA 

Širina unutrašnja 46 cm 

Širina spoljašnja 53 cm 

Visina 77 - 95 cm 
Težina 2.9 kg Nosivost do 100 kg 

Ком. 4     

12 Par magnetnih jastučića za aparat 
tip “Magomil 2” 

Ком. 3     

13 PVC navlaka za nogu za aparat tip 
“Supervac L” 

Ком. 6     

14 PVC navlaka za ruku za aparat tip 

“Supervac L” 
Ком. 6     

15 InhInhalacioni uredaj sa dodatnom 

opremom za tretman donjeg 

repiratornog trakta, za pacijente od 

4 godine pa naviše. Prikladan je za 

oralnu ili nazalnu inhalaciju tečnih 

medikamenata inhalacioni tretman 

gornjeg ili donjeg respiratornog 

trekta.Ukupan izlaz (plavi/crveni 

nastavak):590mg/ min-plavi/ 

450mg/min- crveni Procenat cestica 

manjih od 5 µm:2,9 

µm -plavi/ 2,2 

µm-crveni 75% 

-plavi/ 89%- crveni Pritisak:1,5 
baraalator 

Ком. 2     

39  Solenoid prečnik 35cm, za aparat 

Magno Multi 

 Ком. 1     

40 Kablovi za aparat Galvo  Ком. 2     

41 Kablovi, za aparat Intermedis Pus kompl 

et. 
2     

 Tegovi 1kg   Ком. 3     

43  



44 Tegovi 2kg  Ком. 3     

 

УКУПНО 
  

 

Датум: Потпис понуђача 
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

   у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 7. 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 5.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

   у колону 7. 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 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На 
крају. 

 

 

“Партија 2 Апарати за физикалну терапију“ 

 

16 Aparat za terapiju interferentnim 
strujama 

- četvoropolarna 

interferencija 

- bipolarna interferencija 

- četvoropolarna interferencija 

sa Vektorom 

- frekvencija interferncije: do 

100 Hz (minimum) 

* Dva nezavisna izlaza, dva 

displeja, dve tastature. 

* Istovremena primena 

Bipolarne Interferencije na 

dva pacijenta, 

* Istovremena primena 

Četvoropolarne Interferencije na 

dva pacijenta, 

* Istovremena primena 

Vektorske Interferencije na dva 

pacijenta, 

* Istovremeno prikazivanje 

parametara za oba izlaza 

(pacijenta), 

* Intenzitet struje svakog 

strujnog kola na oba izlaza: 0 do 

75 mA (minimum) 

Ком 1     



 * Napon napajanja: 230V/50Hz 

 

Pribor: 

- gumenografitna elektroda 

50x50mm (x8); 

- gumenografitna elektroda 

60x80mm (x8); 

- gumenografitna elektroda 

70x120mm (x8); 

- navlaka za elektrodu 

50x50mm (x8); 

- navlaka za elektrodu 

60x80mm (x8); 

- navlaka za elektrodu 

70x120mm (x8); 

- komplet kaiševa sa čičak 
trakom (x2); 

- četvorožilni pacijent kabal 

(x2); 

- dvožilni pacijent kabal (x2); 
- uputstvo za rad (x1); 

      

17 Aparat za terapiju laserom, 

sonda 780nm/120mW 

* Režim rada: Kontinualni i 

Impulsni 

* Odnos emisije i pauze u 

impulsnom režimu: 50 / 50% 

* Frekvencija kod impulsnog 
načina rada 

– 1 do 10000 Hz 

* Snaga tačkaste sonde - 
120mW; 

* Podešavanje snage od 10 do 

120mW; 

Korak zadavanja 1mW. 

* Talasna dužina tačkaste 

sonde: 780 nm 

* Mogućnost Nadogradnje 

klaster sonde i sondi drugih 

talasnih dužina i izlazne snage 

* LC (Liquid Cristal)Grafički 

displej 

* Slobodno zadavanje 

parametara terapije, 

* Izbor terapije po dijagnozama 

(minimum 50 dijagnoza) 

*Umemorisan terapijski protokol 

(uputstvo) za sve dijagnoze. 

* Mogućnost kreiranja 

sopstvene baze podataka. 

* Zvučna i svetlosna indikacija 

neispravne sonde. 

* Testiranje laserske sonde: 

numerički prikazuje stvarnu 

snagu laserske sonde izraženu u 

mW. 

* Izbor tretmana po tačkama i 

površine; na osnovu dužine i 

širine tretirane regije izračunava 

Ком 1     



 vreme tretmana. 

*Grafički prikaz tačaka koje 

tretiramo. Tačka koju trenutno 

tretiramo “blinka“, po isteku 

vremena terapije predvidjenog za 

tu tačku tačka nestaje sa displeja 

i počinje da “blinka“ sledeća 

tačka. 

* Napon napajanja: 230V - 50 

Hz; 

Pribor: 

- Tačkasta sonda 

120mW/780nm (x1); 

- Zaštitne naočare (x1); 

- Sočivo za tretman po triger i 

tender tačkama (x1); 

- Sočivo za tretman po 

akupunkturnim tačkama (x1); 

Uputstvo za rad (x1); 

      

 

УКУПНО 
  

 

Датум: Потпис понуђача 
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

   у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 7. 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 5.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

   у колону 7. 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 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На 
крају. 

 

 

„Партија 3 Медицинска опрема и инвентар за физикалну медицину и терапију 2“ 
 

 
 

18  

Aparati za merenje TA 

-Manometarski merač pritiska 

otporan na padove-potrebno je 

dostaviti uverenje o odobrenju 

tipa merila od direkcije za mere i 

draгocene metale. 

-Otpornost na padove prema 

DIN EN 81060- 1:2015-08 

 

 

 

 

 

 
Ком. 

 

 

 

 

 

 
15 

    



 -Otporan na padove sa visine od 

jednog metra 

-Precizan ventil ispuštanja 

vazduha sa finim podešavanjem 

-Zaštitni mikrofilter ispusnog 

ventila i mernog sistema 

-Izdržljivost pritiska do 

600mmhg 

-Specijalno ojačana bakar- 

berilijum membrana sa 

preciznim pokretima 

-Bez lateksa 

-Metalna baza ventila 

-Endometarski oblikovana kašika 

napravljena od nerđajućeg čelika 

-Aluminijumska skala fi-63mm 

od 0-300 mmhg laka za čitanje 

-Najmanje tri godine garancije 

na kalibraciju 

      

19 Pacijent kabl za EKG Ком. 2     

20 Stetoskop Za merenje TA Ком. 12     

21 Kolica za negu pacijenta 

-iz tri segmenta.Konstrukcija od 

čeličnih profila završno 

platificirana dimenzije 

140x50x90h cm. Prvi segment za 

otpada sa nosačem vreća za 

odlaganje otpada. Drugi segment 

se sastoji od tri police dimenzije 

70x50ccm izrađene od 

polistirola.treći segment nosač za 

platnenom vrećom za odlaganje 

prljavog veša. Кolica postavljena 

na četri rotirajuća točka sa 

kočnicama. 

Ком.  

2 

    

22 Antidekubitalni dušek sa 

kompresorom 

Strujni kompresor AC220V/100- 

120V,50/60Hz,Otvor za vazduh 

ne manji od 4l/min.Opseg 

pritiska najmanje 12kPa.Vreme 

ciklusa 5-6 minuta.Prostirka od 

medicinskog PVC do tri kg 

težine. 

Ком.  

12 

    



23 Hirurške makaze 

Od nerđajućeg materijala dužine 

15-16.5cm 

Ком.  

46 

    

24 Pean za previjanje sa 

mehanizmom za zaključavanje 

Od nerđajućeg materijala prav 

od 16-18cm 

Ком.  

10 

    

25 Pean veliki za pranje 

Prozorasti Forester 20-25 cm 

nerđajući čelik 

Ком.  

5 

    

26 Stalak za infuziju 

Postolje 5 krakova sa točkićima 

Ком.  

3 

    

27 PVC noćna posuda (guska) 

Sastav polipropilen zapremine 

min 1.5 l 

Ком.  

20 

    

28 PVC noćna posuda (lopata) 

Sastav polipropilensa poklopem 

Ком.  

20 

    

29 Lampa za punjenje 

Sa led diodama prenosiva, 

punjiva na izvor 220w 

Ком.  

2 

    

30 Pulsni oksimetar za vrh prsta 

Dimenzije 79x37x38 tezina sa 

senzorom i OLED ekranom i 

automatskim isključivanjem 

kada nije u upotrebi.Očitavanje 

sa indikatorom signala saturacije 

i pulsa.Grafički prikaz pulsa .30 

sati neprekidnog rada 

korišćenjem 2 kom AAA baterije 

Ком.  

 

 

 

5 

    

31 Dušek za bolnički krevet 

Izrađen od poliuretana gustine 

25kg/m3 dimenzije 

190x90x15cm 

Ком.  

7 

    



32 Toaletna kolica za kupanje 

Izrađena 100% od plastike 

namenjena za toaletu i kupanje 

pacijenata.Tapacirano sedište 

preko toaletne posude.Stranice 

se spuštaju,papuče skidaju 

pomeranjem unazad.Težina do 

15 kg.Nosivost min 

130kg.Dimenzije sedišta 

46x45.Zadnji točkovi od pune 

gume prečnika 12.5cm sa 

kočnicama.Ispod tapaciranog 

sedišta plastična posuda koja se 

lako skida 

Ком.  

 

 

 

3 

    

33 Trapez samostojeći 

Visina od poda najmanje 

193cm.Dužina kačenja trapeza 

najmanje min 78cm.Težine do 

12kg.Min nosivost 70 kg. 

Ком.  

10 

    

 
34 

Nastavak za WC sa poklopcem 

Toaletno proširenje za wc šolju 

visine 10cm sa higijenskim 

poklopcem sa sistemom kačenja 

na wc šolju pomoću 4 plastična 

držača 

Ком.  

 

 

 

10 

    

35 Bazen za pranje kose u krevetu 

Dolazi u kompletu sa kesom za 

vodu zapremine mn 3litra i 

bazenom na naduvavanje 

zapremine min 8 litara,crevom i 

tušem 

Ком.  

1 

    

36 Kolica za smeće 

Izrađena od čeličnih profila 

završno plastificirana .Sanduk za 

odlaganje smeća izrađen od 

grifovane žice otvora 

5x5ccm.Dužina sanduka od 115- 

120cm,sirina 65-70cm visina 

100-105 cm.Kolica postavljena 

na četri rotirajuća točka sa 

punom gumom prečnika min 

10cm od kojih su dva sa 

kočnicom, sa ručkom sa jedne 

strane. 

Ком.  

 

 

 

2 

    



37 Kolica za deljenje terapije 

Na dva nivoa , od polistirola 

postavljena na 4 rotirajuća točka 

sa kočnicama.konstrukcija od 

čeličnih profila završno 

plastificirana 

Ком.  

1 

    

38 Kolica za EKG 

Čeličnih profila, plastificirana , 

postavljena na 4 rotirajuća тočka 

Ком.  

1 

    

42 Makaze Ком. 3     

45 Kaiševi za humano vezivanje 

ruku pacijenata, izrađeni od 

tvrde gurtne sa 

šnalama za zaključavanje 

Kom. 2     

46. Kaiševi za humano vezivanje 

trupa pacijenta izrađeni od tvrde 

gurtnesa šnalama za 

zaključavanje 

Kom. 1     

УКУПНО   

 

Датум: Потпис понуђача 
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

   у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 7. 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 5.) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

   у колону 7. 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 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На 
крај 



 Партија 4 ЕКГ апарат 

 
R 

.b 
 

Naziv proizvoda 
Jed 

mere 

Potrebne 

kol. 

za 12 meseci 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupan 

iznos bez 

PDV-a 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om 

 ЕКГ АПАРАТ 

12/6/3-каnalni ЕКG aparat 
LCD displej u boji osetljiv na dodir sa 
minimalno 5.5 inča dijagonalom 

Alfa-numerička tastatura i funkcijski 

tasteri na ekranu osetljivom na dodir 

Indikator gubitka odvoda EKG signala 
Brzina uzorkovanja minimalno 2000 Hz 

sa minimalnom 

Pejsmejker detekcija sa minimalno 

40000 Hz funkcijom detekcije 

Prikaz EKG kanala na ekranu: 3, 6 i 12 
Štampanje EKG kanala: 3, 4, 6,12, 

3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1 i 
6×2+2 
Širina EKG papira: minimalno 112 mm 
Brzina EKG kanala: 5, 10, 25, 50 mm/s 

Otklon EKG kanala: 2.5, 5, 10, 20 
mm/mV 

Mrežni filter: 50 Hz 
Filteri mišićnog tremora: 25 i 35 Hz 
Filteri bazne linije: 0.05 Hz (3.2 s), 0.11 

Hz (1.5 s), 0.25 Hz (0.6 s), 
0.50 Hz (0.3 s) i 1.50 Hz (0.1 s) 
Automatsko podešavanje filtera - 

autoadaptivno 

Frekventni odziv: u rasponu od 0.04 Hz 
do 150 Hz 

Memorija: minimalno 250 EKG zapisa 

Konekcije: RS 232, USB, LAN 

(opciono) i WiFi (opciono) 
Izveštaj sa automatskom numeričkom i 

tekstualnom interpretacijom 

Mogućnost direktne USB konekcije 
konvencionalnog štampača 

Mrežno i baterijsko napajanje 

Težina uređaja: maksimalno bez pribora 
3,5 kg 

Mogućnost nadogradnje PC EKG 

programom za snimanje i analizu 

EKG-a u miru sa sledećim 

parametrima: 

12-kanalno EKG snimanje 
Automatska EKG merenja 

Kaliper za manuelna merenja 

QT modul za manuelno QT/QTc 
merenje tangentnom metodom 

ST mape 

Komparacija EKG talasnih formi 

Vektorkardiogram 
Izvještaj sa automatskom dijagnostikom 

i širokim opsegom EKG parametara: 

HR[1/min],RR [ms] , QRS [ms], 
QT/QTc [ms], P [ms], PQ [ms], P[◦], 

 
 

ком. 

 
 

1 
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 QRS [◦], T [◦], P+, P-, Q, R, S, R’, S’, 
T+, T- [mV], ST nivo [mV] ili [mm], 

ST nagib [mV/s] 

Programski modul PC EKG treba da je 
deo jedinstvene programske platforme 

koja podržava sledeće programske 

module: EKG u miru, Holter EKG, 
ABPM, EKG test opterećenja i 

Spirometrija 

Izlazne konekcije i formati izveštaja: 

HL7, DICOM, PACS, PDF, JPG i XML 

Mogućnost nadogradnje PC EKG 

programom za snimanje i analizu 

EKG testa opterećenja sa sledećim 

parametrima: 
12-kanalno EKG stres test snimanje 

Korisnički pristupačne operacije 

Napredni dijagnostički alati za preciznu 
analizu ST segmenta 

Mogućnost konekcije automatskog 

merača pritiska i SpO2 uređaja 
Automatska i manuelna kontrola 

opterećenja 

Kompatibilnost sa svim vodećim 

proizvođačima tredmila i ergometara 
(tredmili: RAM, Lode, HP Cosmos, 

Trackmaster; ergometri: Ergoline, Lode, 

Monark, Kettler, Seca) 

Detekcija i analiza aritmija 
QT modul za manuelno QT/QTc 
merenje tangentnom metodom 

ST mape za prostorni prikaz, grafički 

vertikalni i horizontalni prikaz srca 
ST/HR index za procenu rizika 

Grafička reljefna mapa kompletnog 

zapisa za brzo 

otkrivanje iregularnog EKG signala 
Predikcija maksimalnog opterećenja 

Standardni protokoli za EKG test 

opterećenja 
Automatski stres test protokol za 

ergobiciklo sa trajanjem od 10 min sa 

automatskim određenjem maksimalnog 

opterećenja 
Programski modul PC EKG treba da je 

dio jedinstvene programske platforme 

koja podržava sledeće programske 
module: EKG u miru, Holter EKG, 

ABPM, EKG test opterećenja i 

Spirometrija 
Izlazne konekcije i formati izveštaja: 

HL7, DICOM, PACS, PDF, JPG i XML 

Mogućnost nadogradnje sa 

spirometrijskim uređajem direktno 

na aparat: 
Forsirana spirometrija sa sledećim 

parametrima: 

FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best 
FEV1, FEV3, FEV6, 
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 PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/, FVC, 

FEV3/FVC, FEV6/FVC, 

FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, 

FEV6/SVC, PIF, FIVC, 

FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, 

FEF50, FEF25, MMEF, 
FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, 
PEFT, FIF50, FEF50/ 

FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/ FEV6, 

FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, 

VEXT, Procena starosti pluća 

Relaksaciona spirometrija sa sledećim 

parametrima: 

SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC 
Maksimalna svojevoljna ventilacija: 
MVV , MVV f, MRf 
PRE/POST bronhoprovokacijski i 
bronhodilatacijski testovi 

Prediktivne vrednosti: ECCS/ERS 1993, 

ECCS 1983, NHANES III, Knudson 

1983, Knudson 1976, Roca 1986, 
CRAPO 1981, ITS, ,LAM, Gore 1995, 
Zapletal 1977; 
Interpretacija: Enright, ATS, BTS, Gold 

Širina papira za štampanje: minimalno 

112 mm 

Protok merenja: minimalno 16 l/s 
Preciznost merenja: ± 3 % 

Zapremina merenja: minimalno 8 l 

Frekvencija uzorkovanja: minimalno 
1000 Hz 

Ugrađeni senzori za BTPS korekciju: 

- temperaturni senzor za opseg od + 10 
°C do + 40 °C 
- senzor vlažnosti vazduha za opseg od 0 
do 100 % RH 

Animacije za primenu u pedijatriji 

Memorija: minimalno 900 snimaka 

Konekcije: RS 232 ili USB 

Izveštaj sa automatskom numeričkom i 

tekstualnom interpretacijom 

Mogućnost nadogradnje PC EKG 

programom za EKG skrining na 

naprasnu srčanu smrt: 

Bazirano na Sijetl kriterijumu 

Prilagođeno primeni opšte medicinske 
prakse, sportske medicine i kardiologije 

Primena za kompletnu populaciju 

stanovništva: punoletne, pedijatriju, 

sportiste, rekreativce, koronarne 
bolesnike, automatska analiza za opseg 

od 14-te do 35-godine. 

16 kriterijuma dijagnostike 
Prvi korak: automatski standardizovani 

test 

Drugi korak: Vizuelna validacija 

Treći korak: Zaključak 

Vizelizacija: pomoću tri boje, crvena – 
označava pozitivnu dijagnozu, 
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 narandžasta označava dijagnozu pod 

znakom pitanja i zelena koja označava 

negativan test na dijagnozu 

Prikaz EKG signala za svaku 

dijagnostiku sa mogućnošću kompletne 

analize svih merenja 

Izveštaj sa validiranim dijagnozama 

grafički opisanim znakovima 

interpunkcije 

PRIBOR: 
EKG pacijent kabal, 1 kom. 
EKG elektroda za ekstremitete, 1 kom. 

EKG grudna elektroda, 1 kom. 

Rolna termalnog papira za štampanje, 1 

kom. 
Kabal za mrežno napajanje, 1 kom. 

      

УКУПНО:   

 

Датум: Потпис понуђача 
 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

   у колону 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 9. 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 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

   у колону 10. 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 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На 
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
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Партија 5 Лабораторијска центрифуга 
R.b  

Naziv proizvoda 

 

Jed 

mere 

Potrebne 

kol. 

za 12 

meseci 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupan 

iznos bez 

PDV-a 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om 

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

 

 

 
1 

Laboratoriska centrifuga 

sistem za аutomatsko otključavanje i zaključavanje 

zaštitnog poklopca.metalno kućište sa prohromskom 

komorom rotora max brzina 4000 obrtaja, automatsko 

čuvanje podešenih parametara, mogućnost promene 

parametara u toku rada, detekcija imbalansa, 

podešavanje tajmera od 0-99min, napajanje 220V 

50Hz,buka priulikom rada manja od 45dB, standardni 

rotor, ugaoni rotor 24x10ml,max težina 23kg 

 

 

 
Ком. 

 

 

 
1 

    

UKUPNO   

 

Датум: Потпис понуђача 
 

 

 

 

 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

   у колону 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 9. 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 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

   у колону 10. 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 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На 
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
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Партија 6 Аспиратор за кардиологију 

 
R.b  

Naziv proizvoda 
Jed 

mere 

 

za 12 

meseci 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupan 

iznos bez 

PDV-a 

Ukupan 

iznos sa 

PDV-om 

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

1 Аспиратор 

-уграђен у ABS пластично кућиште; 

-на точкићима, са кочницама; 

-мерач контроле вакуума; 

-канистер који се аутоклавира; са безбедносним 

поклопцем за заштиту од преливања и са 

антибактеријским филтером; 

-пумпа клипног типа – без потребе за 

одржавањем; 

-са ножним прекидачем; 

-са пратећим – силиконским вакуум калотама 

(аутоклавибилне); 

Ком. 1     

UKUPNO   

Датум: Потпис понуђача 
 

 

 

 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

   у колону 7. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

   у колону 9. 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 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

   у колону 10. 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 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На 
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
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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: 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 32/19 су добра – Медицинска, болничка опрема и 

медицински  инвентар,  по  партијама,   за  партију  (понуђач 

уписује број и назив партије за коју подноси понуду), поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: 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. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 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 мале вредности број ЈН 32/19 су добра – 

Медицинска, болничка опрема и медицински инвентар, по партијама, 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); 

5) Дозволу – Решење Министарства здравља о промету медицинским 

средствима на велико доставља у неовереној копији. 
 

 

 

Место:  
Датум:   

Понуђач: 
 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 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...........................[навести  предмет  јавне 

набавке] број ..................... [навести редни број јавне набавкe], 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). 

5) Дозволу – Решење Министарства здравља о промету медицинским 

средствима на велико доставља у неовереној копији. 
 

 

 

 

Место:  

Датум:   

Подизвођач: 
 

 

 

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

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр 32/19 35/ 51  

 
 

НАПОМЕНА: Понуђачи морају доставити модел уговора за сваку партију за коју 

подносе понуду, није могуће подношење једног попуњеног модела уговора за све 

партије. 

 
 

УГОВОР број 32/19 

Партија  (уписати број и назив партије) 
 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца: Институт за рехабилитацију 

са седиштем у Београду, улица Сокобањска 17, 

ПИБ: 101962711. Матични број: 07050844, Број рачуна: .840-657667-10 Управа за 

трезор; кога заступа в. д.. директора прим. Др сцу Снежана Костић 

 
 

и 

 

2. ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица ............................................. , 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке ..................................... , 

Телефон: ............................. Телефакс: 

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

Основ Уговора: 

ЈН Број: 32/19 

Број и датум одлуке о додели Уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр.  од............................... 
 

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,  14/15  и  68/15),  спровео  поступак јавне набавкe Медицинске, болничке 

опреме и   медицинског инвентара, по   партијама,   за   партију   

(уписати број и назив партије) редни број ЈН 32/19, на основу позива објављеног на 

Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца. 

- да је  Испоручилац  доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број  (б иће 

п реузето из понуде), која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, 

налази се у прилогу и саставни је део овог Уговора. 

 

-  да је Наручилац Одлуком  о  додели  уговора број  (п опуњава Наручилац) 

доделио Уговор за јавну набавку Медицинске, болничке опреме и медицинског 

инвентара,  по  партијама, за партију_   (понуђач 

уписује број и назив партије за коју подноси понуду) редни број ЈН 32/19. 

 

- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама. 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
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ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА 

Члан 1. 
 

1.1. Испоручилац се обавезује да Наручиоцу, испоручи а Наручилац да плати добра за 

партију:  (уписати број и назив партије); у 

даљем тексту уговорено добро - у свему према обрасцу понуде и техничким 

карактеристикама,  и  у  складу  са  понудом Испоручиоца бр.  од 

          .2019. год, која је саставни део уговора. 
 

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа у оквиру  заједничке 

понуде,  чији  су  чланови  групе  следећи:  ,  , 

  . 

1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем/има: 

  ,  , 

  .) 
 

1.2. Вредност   уговорених   добара   износи:   РСД без ПДВ-а. 

Укупна вредност уговора (са ПДВом) је:  . У укупну вредност 

уговорених добара улази и допремање, доказивање техничких карактеристика и 

други сродни трошкови. 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 2. 

 

2.1. Испоручилац се обавезује да испоручи уговорено добро из члана 1. уговора у 

року до     

наручиоца. 

(не дуже од 30) дана од дана закључења уговора и позива 

 

 

Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће се 

роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). Испоручилац је обавезан да 

писаним путем обавести Наручиоца - крајњег корисника о тачном датуму и 

времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не 

пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. 

 

2.2. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у 

предвиђене просторије на локацији ФЦО Наручилац ул. Краља Петра I 333-335 

11400 Младеновац. 

2.3. Kвалитативни пријем ће се извршити у року не дужем од 3 дана од дана 

квантитивног пријема, записнички. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

3.1. Уговорену цену наручилац ће платити у року од 30 дана од дана испоруке и 
достављања важеће, регистроване фактуре, за стварно испоручена добра. 

3.2. ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВу (Сл.Гласник 

РС 84/04 и 86/04- исправке, 61/05, 61/07, 93/12 и 108/13). 
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ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ 

 

Члан 4. 

 

Испоручилац се обавезује да уговорена добра из члана 1. Уговора буду одговарајуће 

упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или губитка за време 

транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. 

 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

Члан 5. 

 

Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у 

просторијама крајњег корисника. 

 

Под квантитативним пријемом подразумева се испорука уговорених добара у 

просторијама Наручиоца – крајњег корисника, 

 

Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши доказивање свих 
тражених карактеристика уговорених добара. 

 

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење 

уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у 

односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се комисијским записником 

крајњег корисника и Испоручиоца. 

 

Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване комисијским 

записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно њени 

делови, заменила неисправна и неадекватна добра, бесплатно. 

 
Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. уговора деси 

штета Испоручилац је дужан да га отклони о свом трошку. 

 

КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА 

 

Члан 6. 

 

Испоручилац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње, квалитетно 

и функционално у складу са одредбама овог уговора. Испоручилац обезбеђује гаранцију 

за исправност уговорених добра према спецификацији. Добра ће у потпуности 

одговарати техничким захтевима и стандардима за ову врсту добара. 

 

Испоручилац даје гаранцију од 24 месеци за уговорено добро из члана 1. овог уговора. 

 
Испоручилац је обавезан да приступи отклањању недостатака утврђених рекламацијом 

најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације. 

 

Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 2 дана од дана пријема писане 

рекламације крајњег корисника. 
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У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност испоруке у року из става 3 

овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи ново 

добро. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 
 

Ако Испоручилац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или квалитативни 

пријем уговореног добра, дужан је да плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) 

дневно. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора. 

 

Обрачун уговорне казне врши Наручилац, о чему сачињава књижно задужење које 

доставља Испоручиоцу ради уплате. 

 

Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано раскине 

уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара преко рокова 

који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, Наручилац без његове 

сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних 

обавеза – меницу, поднесе на наплату на износ до 10% вредности уговора, без ПДВа 

(односно 15% уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није 

истоврсна са предметом ове јавне набавке). 

 

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Испоручилац својом 

кривицом не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или квалитативним 

пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, а 

депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза –поднесе на наплату 

Банци код које има отворен текући рачун на износ до 10% вредности уговора, без ПДВ- 

а (односно 15% уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није 

истоврсна са предметом ове јавне набавке). 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 8. 
 

Испоручилац се обавезује да у року од 5 дана од дана 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 важења уговора. 

Бланко соло меницa 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 ОП обрасца 

и картон депонованих потписа (оверен од стране банке) са датумом после објављивања 

позива за подношење понуде. 

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. 

Испоручилац се обавезује да за испоручена добра наручиоцу преда гарантне 

листове као и БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ 10% 

од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана 

дужи од важења гарантног рока на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном 

року. 

Бланко соло меницa 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 ОП обрасца 

и картон депонованих потписа (оверен од стране банке) са датумом после објављивања 

позива за подношење понуде. 

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 

 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 9. 

 
11.1 Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора 

решавају споразумно. 

11.2 У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су 
сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду. 

 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА 

Члан 10. 

 

Овај уговор може бити измењен или допуњен, у истој форми само сагласношћу 

уговорних страна. 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 

14.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона 

о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, ''Сл. лист 

СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99). 

14.2. Уговор је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за Испоручиоца, 
а три примерка задржава Наручилац. 

 

14.3. Наручилац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном броју 

својим корисницима. 

14.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања. 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском 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 ул. Краља Петра 

I 333-335 11400 Младеновац, Управна зграда са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

ЈН 32/19 Медицинска, болничка опрема и медицински инвентар, по партијама, за 

партију  (понуђач уписује број 

и назив партије за коју подноси понуду - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.10.2019. 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 потписан: 

Образац понуде (Образац 1); 

Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75. 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; 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка је обликована по партијама. 

 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије. 

 
 

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 32/19 Медицинска, болничка опрема и 

медицински инвентар, по партијама- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку ЈН 32/19 Медицинска, болничка опрема и 

медицински инвентар, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ЈН 32/19 Медицинска, болничка опрема и 

медицински инвентар, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН 32/19 Медицинска, болничка опрема 

и медицински инвентар, по партијама - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (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. 
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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. 

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство 
обезбеђења; 

понуђачу који ће издати рачун; 

рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
 

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.  

 

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 30 дана [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/12 и 68/15)], од дана испоруке, на основу документа који испоставља понуђач, а 

којим је потврђена испорука добра. 

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. 
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9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок испоруке (квантитативни) не дужи од 30 дана од дана стпања на правну снагу уговора. 

Квалитативни рок испоруке не дужи од 3 дана од дана квантитативног пријема” 

Место испоруке – на адресу наручиоца: 

Краља Петра I 333-335 11400 Младеновац 

 

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. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, итд 

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 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено 

менично овлашћење – писмо оверено у складу са статусном документацијом, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 

дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима 

из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Напомена: 
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У случају да је јавна набавка обликована по партијама и да понуђач подноси понуду за 

више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све 

наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

1. Финансијска гаранција за добро извршење посла 

 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана 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 важења уговора. 

 

Бланко соло меницa 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 ОП обрасца и 

картон депонованих потписа (оверен од стране банке) са датумом после објављивања 

позива за подношење понуде. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора 

се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је 

продужен рок извршења уговорне обавезе. 

 

2. Финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 

 

Изабрани понуђач се обавезује да за предметна добра, преда наручиоцу 

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

уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року, са 

роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека гарантног рока. 

 

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 ОП обрасца и 

картон депонованих потписа (оверен од стране банке) са датумом после објављивања 

позива за подношење понуде. 

 
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. 

 

 
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се 

налазе на списку негативних референци 

 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на износ 15 % укупне 

вредности понуде без ПДВ-а са роком важности до истека понуде, односно, најмање 30 
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дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију, 
Београд. 

 
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 оверену копију ОП обрасца 

(оверен у суду, општини или код јавног бележника) не старији од два месеца од дана за 

подношење понуда и картон депонованих потписа (оверен од стране банке) са датумом 

после објављивања позива за подношење понуде. 

 

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. 

 

 
 

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 

 

Тендерска документација објављена у складу са Законом о јавним набавкама. 

Радно време служби наручиоца од 07:00 – 15:00, ул. Сокобањска 17 Београд, и ул. 

Краља Петра I 333-335 Младеновац. 

 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 32/19 Медицинска, 

болничка опрема и медицински инвентар, по партијама. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. 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). 
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Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e- 

mail: seltersbanja.pravnasl@gmail.com 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 

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 и оверена од стране 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 - 60.000 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; 
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(7) сврха: ЗЗП; Институт за рехабилитацију; јавна набавка ЈН 32/19 су добра – 

Медицинска, болничка опрема и медицински инвентар, по партијама 

(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, потписан од стране овлашћеног лица, 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, 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. 

 

18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗНОСТИ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА: 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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Образац за oзбиљност 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 32/19 чији је предмет набавка Медицинске, болничке 

опреме и медицинског инвентара, по партијама, за 

партију     (понуђач уписује број и назив 

партије  за коју  подноси понуду 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 времена трајања 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 

М.П. 
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Образац                                   
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 понуде на име доброг 

извршења посла за јн бр 32/19 чији је набавка медицинске, болничке опреме и 

медицинског  инвентара, по партијама, за 

партију  (понуђач уписује број и назив партије 

за коју подноси понуду 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 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 

М.П. 
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11. Образац 
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 понуде на име 

отклањања недостатака у гарантном року за ЈН бр 32/19 чији је предмет набавка 

медицинске, болничке опреме и медицинског инвентара, по партијама, за партију 

(понуђач уписује број и назив партије 

за коју подноси понуду), 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 10 (десет) дана дуже од времена трајања гарантног рока. 
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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