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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015, у даљем тексту: Правилник), 

Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке бр. 23 од 23.04.2019. године и Решења 

о образовању комисије за јавне набавке бр. 24 од 23.04.2019. године, Дом здравља Бела 

Паланка, као наручилац је припремио: 

 
 

КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за јавну набавку мале вредности добара - набавка колор доплер ултразвучног апарата за 

потребе радиологије и гинекологије и акушерства Дома здравља Бела Паланка 

ЈНМВ бр. 04/2019 

 
 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

III Врста, техничке карактеристике, опис добара, квалитет, начин спровођења 

контроле  

IV Техничка спецификација  

 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

VII Образац понуде 

 

VIII Модел уговора 

 

IX Образац трошкова припреме понуде 

 

X Образац изјаве о независној понуди 

 

XI  Изјава о средству финансијског обезбеђења 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Дом здравља Бела Паланка,  

Адреса:  Бранислава Нушића бр.2 18310 Бела Паланка, 

ПИБ: 100821376,  

Матични број: 07186827,  

е mail адреса:  dzbella@ptt.rs, dzbelapalanka@yahoo.com, dzbpnabavke@gmail.com  

Број телефона 018/855-311  

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, након закључења уговора о 

јавној набавци 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 04/2019 су добра – набавка колор доплер ултразвучног апарата за 

потребe радиологије и гинекологије и акушерства Дома здравља Бела Паланка 

 

4.   Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: др мед. Ивана Дракулић, спец. гинекологије и акушерства  

Е-mail адреса: dzbella@ptt.rs, dzbelapalanka@yahoo.com, dzbpnabavke@gmail.com 

 

 

 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке бр. 04/2019 је - набавка колор доплер ултразвучног апарата за потребе 

радиологије и гинекологије и акушерства 

 

Ознака из општег речника набавки је: 33112310 – колор доплер уређај  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

 

Минималне техничке карактеристике ултразвучног апарата:  
Минималне техничке карактеристике које апарат треба да испуни 

1. Опште  Да/НЕ Напомена 

1 2 3.  

Р.бр. Минимални технички захтев   

1.  Ултразвучни апарат из текуће производње, стационаран, на 

точкићима  
  

2.  Нетитрајући колор ЛЕД монитор, дијагонале 

минимално 21 инч, Full HD резолуције (1920x1080) 

  

3.  
Контролна конзола са интегрисаном алфанумеричком 

тастатуром на извлачење и позадинским осветљењем, подесива 

по висини, са могућношћу померања лево - десно и горе – доле 

  

4.  Екран осетљив на додир на контролној конзоли, дијагонале 

минимално 10 инча 
  

5.  Минимално 6 програмабилних тастера за кориснике 

интегрисаних у контролном панелу 
  

6.  
8 - сегментни ТГЦ и ЛГЦ. Контрола ТГЦ преко 8 клизача 

интегрисаних у контролном панелу. ЛГЦ доступан на екрану 

осетљивом на додир 

  

7.  Минимално четири активна конектора за сонде, не рачунајући 

pencil конектор 
  

8.  
Динамички опсег система минимално 240 dB 

  

9.  
Могућност архивирања у  DCM,BMP,JPG,TIFF,AVI форматима 

  

10.  
Апарат мора поседовати минимално 5 USB портова 

  

11.  
Интегрисан HDD капацитета 1 TB; Интегрисани DVD RW 

  

12.  Тежина основног уређаја без батерије и периферија максимално 

75 кг 
  

13.  Модови рада: B, M, Color M, Color Doppler, Power Doppler, 

Directional Power, PW/HPRF 

  

14.  Дирекциони power dopler, Duplex,Triplex,Auto PW tracing и 

калкулације 
  

15.  Програм за аутооптимизацију у  B моду, Color моду, Power i PW 

моду:  Intelligent Image Optimization или одговарајуће 
  

16.  Напредна технологија за побољшање слике: Speckle Reduction 

filter или одговарајуће 
  

17.  Напредна технологија за Spatial Compounding Imaging – навести 

назив технологије 
  

18.  

Програми и калкулације за дијагностичку примену (Shared 

service) у областима: Акушерство и гинекологија, ултразвук 

абдомена, педијатрија, мали органи, урологија, васкуларна и 

кардиологија 

  

19.  
Постпроцесирање снимљених података које омогућавају 

накнадну промену параметара у B-моду, М-моду, color моду и 

PW-моду 

  

20.  Могућност приказа соно слике од ивице до ивице екрана 

притиском на једно дугме 
  

21.  Могућност зумирања у живој и замрзнутој слици, PAN ZOOM и 

SPOT ZUMу минимално 10 корака 
  

22.  Минимална дубина приказа од 38,8цм, у зависности од 

прикључене сонде 
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23.  
Могућност надоградње аутоматских мерења феталне биометрије 

притиском на један дугме (технологија препознавања облика 

или слично), (BPD,OFD,HC,AC,FL) – навести назив  

  

24.  
Могућност надоградње на безкомпресивну еластографију  

  

2. Сонде и прибор   

25.  Конвексна сонда, фрекв.опсега 1.3-5,5 MHz или шире, мин FOV 

60 степени 
  

26.  Ендовагинална сонда, фрекв.опсега 2.5-12.5 MHz или шире, мин 

FOV 139 степени  
  

27.  Линеарна сонда, фрекв. опсега 3.0 – 14.0 MHz или шире, мин 

FOV 38 мм 
  

28.  
Грејач гела  

  

3. Техничко-технолошке предности   

29.  

Екран осетљив на додир дијагонале 13 инча или већи, FULL HD 

резолуције 1920*1080 са могућношћу подешавања угла нагиба 

екрана у опсегу од минимум 30 степени, ради лакше 

визуализације – 10 пондера 

  

30.  
Поново пуњива литијумска батерија која омогућава несметан 

рад од минимум 70 минута у Б-моду, без прикључења на 

електричну мрежу – 10 пондера 

  

31.  

Омогућено проширено поље прегледа ExFoV на конвексним 

сондама.  

Конвексна сонда са могућношћу проширења на ExFOV 

минимално на 80 степени. 

Ендовагинална конвексна сонда са могућношћу проширења на 

ExFOV минимално на 159 степени. – 10 пондера 

  

 

 

      M.П.                                                   _____________________________ 

                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 

 

 

Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави каталог произвођача на 

српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим 

карактеристикама добара која нуди, и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да 

понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације.  

 Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача 

добара или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи 

све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца. 

 За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и изјаву произвођача или европског 

заступника да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у 

приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из 

табеле техничке спецификације.  

 У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од 

стране произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену 

карактеристику.  

Уколико Наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато 

од стране произвођача или изјаву произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, која 

нису у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу. 

 Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване 

конкурсном документацијом из табеле техничке спецификације до карактеристика 

нумерисаних закључно са бројем 28. Карактеристике нумерисане од редног броја 29. 

представљају Техничко –технолошке предности које апарат може, а и не мора да 
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поседује, те се као такве посебно вреднују, како је дато у табели. Укупан број пондера 

који се може остварити је 30 (тридесет). 

Методологија оцењивања техничко-технолошких предности одвијаће се према следећем 

систему, за сваку ставку појединачно: 

Понуђачу, чији понуђени уређај задовољава карактеристику описану као техничко-

технолошку предност, биће додељен максималан број пондера за ту карактеристику. У 

супротном, уколико не испуњава карактеристику из табеле Техничко-технолошке предности, 

неће му се додељивати пондери, односно број пондера који ће остварити је 0 (нула) 

 

Изабрани понуђач је дужан да приликом инсталације понуђеног апарата пружи доказе да 

апарат поседује све софтверске и хардверске карактеристике који су дефинисани техничком 

спецификацијом као и тачке из техничко технолошких предности које се пондеришу. 

  

Место испоруке добра је – Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр.2, Бела 

Паланка. Све трошкове транспорта до места Наручиоца, инсталацију и обуку за рад на 

апарату, сноси Понуђач који ће наведено урачунати у цену апарата. 
 
Гарантни рок за ултразвучни апарат не може бити краћи од 24 месеца од дана стављања 

апарата у функцију, а на сонде не може бити краћи од 15 месеци. 

Рок испоруке за наведени апарат је најдуже 45 дана од дана закључивања уговора. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);   

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) Закона);  

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) тј дозволу Републичког Министарства здравља. 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да  нема изречену меру забране обављања делатности, која је на снази 

у време подношења понуде,   (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

          - Кадровски капацитет: 

 

           Понуђач мора да има у свом радном односу најмање 1 сервисера са високом школом за 

отклањање грешака у гарантном року.  

 

- Понуђено добро мора бити ново и оригинално. 

 

- Понуђач мора поседовати овлашћење ( ауторизацију ) произвођача за учешће у 

предметној јавној набавци.  

 

1.3.Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а додатне 

услове испуњава подизвођач само за количину коју испоручује која не може бити већа од 

50% укупне испоруке. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

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

испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона важећу дозволу Министарства здравља Републике Србије 

за обављање делатности која је предмет јавне набавке и коју доставља уз понуду у виду 

неоверене копије.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар АПР као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може уколико сумња у исправност понуде, пре доношења одлуке о додели 

уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 

Понуђач је у обавези да наведе који документи су доступни Наручиоцу, са наведеним 

интернет страницама. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени. 

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. 

 

Доказивање испуњености додатних услова.  

Услов у погледу кадровског капацитета Понуђач доказује изјавом којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да у свом радном односу има најмање 1 

сервисера са високом школом за отклањање грешака у гарантном року. 

Понуђено добро мора бити ново и оригинално. Понуђач је дужан да достави гаранцију 

за ултразвучни апарат која је предмет набавке (којом потврђује да је нов), не краћу од 24 

месеца. 

Понуђач мора поседовати овлашћење ( ауторизацију ) произвођача за учешће у 

предметној јавној набавци. Понуђач је дужан да уз понуду достави ауторизацију произвођача 

за учешће у предметној јавној набавци. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач...........................................................................[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке добара -  набавка колор доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије и  

гинекологије и акушерства број 04/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар;  

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре;  

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);  

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и   није му изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл.  (чл. 75. ст. 2. Закона).  

           5. Понуђач има у свом радном односу најмање 1 сервисера са високом школом за 

отклањање грешака у гарантном року. 

 

 

 

 

 

Место:___________                                                                      Понуђач    

                                                 М.П.    

Датум:___________                                                            __________________ 

      

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач................. .............................................[навести назив подизвођача] у поступку јавне 

добара – набавка колор доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије и гинекологије и 

акушерства, број 04/2019 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре;  

 3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде;  

 4.Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).  

 

 

 

 

 

 

Место:___________                                                                      Понуђач    

                                               М.П.    

Датум:___________                                                            __________________ 

 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Део који се односи на доказивање техничких 

карактеристика, техничка документација и друго, може бити достављено и на енглеском 

језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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

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

пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића број 2, 

18310 Бела Паланка, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – набавка колор 

доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије и гинекологије и акушерства 

ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 06.05.2019. године до 10 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. 

Јавно отварање понуда одржаће се 06.05.2019. године у 10:30 часова, у просторијама Дома 

здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр.2, 18310 Бела Паланка. 

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку 

отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење за 

учешће у поступку јавног отварања понуда.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

 

   

Понуда мора да садржи:  

 

1. Изјаву о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, потписану и печатирану, за 

понуђача и за подизвођача уколико наступа са подизвођачем; 

2. Гаранцију за ултразвучни апарат која је предмет набавке (којом потврђује да је нов), не 

краћу од 24 месеца; 

3. Ауторизацију произвођача за учешће у предметној ЈН; 

 

4. Попуњену, потписану и печатирану табелу Минималне техничке карактеристике 

ултразвучног апарата; 
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5. Образац понуде, попуњен, потписан и оверен печатом понуђача;  

6. Модел уговора, попуњен, парафиран и печатиран, чиме потврђује да се слаже са истим;  

7. Образац трошкова припреме понуде;  

 

8. Образац изјаве о независној понуди;  

9. Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења;  

10. Решење АЛИМС-а  за понуђено  добро за која се подноси понуда. Решење мора да буде 

важеће. 

 

11. Фотокопију Решења Министарства здравља Републике Србије. Решење мора бити 

важеће. 

 

 

Документа из документације која се прилажу у понуди потписује законски заступник или 

овлашћено лице законског заступника уз овлашћење за потпис и на које се све радње у 

поступку односи потпис. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

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: Дом здравља Бела Паланка, ул. 

Бранислава Нушића бр.2, 18310 Бела Паланка, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка колор доплер ултразвучног апарата за 

потребе радиологије и гинекологије и акушерства ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

„Допуна понуде за јавну набавку  добара – набавка колор доплер ултразвучног апарата за 

потребе радиологије и гинекологије и акушерства ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка колор доплер ултразвучног апарата за 

потребе радиологије и гинекологије и акушерства ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка колор доплер ултразвучног 

апарата за потребе радиологије и гинекологије и акушерства ЈНМВ бр. 04/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести и 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. 
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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 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  

 наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси 

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, услове из члана 76. ЗЈН подизвођач испуњава само у 

делу у коме му је поверена услуга набавке. 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  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и* 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.* 

Група понуђача је дужна да достави Изјаве о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V 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 законом. 

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

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

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

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева 

аванс. Рок за плаћање не може бити краћи од 30 дана. 
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Цена је фиксна и не може се променити до краја исплате. 

 

 

9.2. Захтев у погледу места испоруке добра, раскида уговора и виша сила 

Понуђач ће колор доплер ултразвучни апарат – за који склопи уговор са Наручиоцем, 

испоручити у просторији Дома здравља Бела Паланка, улица Бранислава Нушића бр.2, Бела 

Паланка. По извршеној испоруци Понуђач је у обавези да стави апарат у функцији и оспособи 

особље Дома здравља за рад на апарату који испоручује. 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) 

часа.  

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као 

виша сила. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила.  

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 8 (осам) дана.  

9.3. Захтев у погледу количине и квалитета 

Колор доплер се испоручује у количини од 1 (једног) комада. 

Понуђач гарантује за квалитет испорученог апарата и  свих прописаних законских услова и 

стандарда за ту врсту добра. Квалитет уговореног добра битан је елемент овог уговора. 

Сматраће се да испоручено добро није одговарајућег квалитета ако по његовом пријему или 

накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испорученог  добра онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене према техничким карактеристикама датих у конкурсној документацији, чиме је и сврха 

набавке онемогућена или значајно отежана; 

-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке добра неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета, нарочито приликом примене колор доплера на 

болесницима. 

9.4. Захтев у погледу гарантног рока и рока испоруке 

Гарантни рок за  ултразвучни апарат не може бити краћи од 24 месеци од дана  стављања 

апарата у функцији. Гарантни рок за сонде не може бити краћи од 15 месеци, од дана 

испоруке и пуштања у рад. 

Рок испоруке за наведени апарат је најдуже 45 дана од дана закључивања уговора. 

 

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

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 
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трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се 

мењати све док траје уговор.  

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

чланом 92. Закона. 

 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 

располагање. 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац је одлучио да за ову врсту јавне набавке тражи средства финансијског 

обезбеђења. 

МЕНИЦА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
Понуђач ће, уз своју понуду, приложити бланко меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из 

Регистра меница НБС или захтев за регистрацију менице), менично овлашћење у висини од 

2% од вредности достављене понуде, картон депонованих потписа, као средство 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.  

Понуда која није осигурана бланко меницом, меничним овлашћењем, картоном 

депонованих потписа и изводом из Регистра меница НБС биће одбијена од стране 

наручиоца као неприхватљива.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са 

назначеним износом од 2% 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.  

Достављена меница за озбиљност понуде ће изабраном понуђачу бити враћена након што 

исти достави наручиоцу меницу за добро извршења посла, док ће осталим понуђачима 

бити враћена, на њихов писани захтев, након потписивања уговора између изабраног 

понуђача и наручиоца.  

Рок важења менице је минимум 60 дана од дана отварања понуде, одн. средство 

обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање онолико колико и важење понуде.  

Меница ће бити реализована у следећим случајевима и то мора бити наведено у меничном 

овлашћењу:  

а) ако понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуда или у случају одустајања од закључења уговора.  

б) у случају да изабрани понуђач благовремено не закључи уговор са наручиоцем или не 

достави меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од 

укупне вредности закљученог уговора, у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

Изабрани понуђач је дужан да достави уз уговор:  бланко соло меницу „за отклањање 

грешака у гарантном року“, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив и без права на приговор.  Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном 

року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. 

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица ,са обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 
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картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, Рок важења 

менице је колико и дати гарантни рок у понуди. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

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

Наручиоца dzbpnabavke@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 пет 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Заинтересовано лице може послати питање-захтев сваким радним даном од 07:00-14:00 

часова. Уколико Наручилац питање прими нерадног дана, или после 14:00 часова, исто ће 

бити заведено наредног радног дана. 

У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 

начин одређен чланом 20. овог закона.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 04/2019“. 

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.  

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући Наручиоцу 

контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

mailto:dzbpnabavke@gmail.com
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 

дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за 

отклањање грешака  у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Бланко соло меница за отклањање грешака издаје се у висини од 15%, 

(уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од  гарантни рок.  

 

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,и да му није 

изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

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

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:  

dzbpnabavke@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, 

осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 

о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда.  

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

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

објављивања Одлуке о додели уговора 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.  

mailto:dzbelapalanka@yahoo.com,%20dzbpnabavke@gmail.com
mailto:dzbelapalanka@yahoo.com,%20dzbpnabavke@gmail.com
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу на следећи 

начин: 

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на 

број: 50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или 

ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права 

подноси пре отварања понуда односно: 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, такса износи 60.000,00 

динара, уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 60.000.000,00 

динара, Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радње Наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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

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

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као 

и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(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. 

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

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

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

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

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

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за oбавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 

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 законом и другим 

прописом. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр. _______________ од __________________ за јавну набавку добара – Набавка 

колор доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије и гинекологије и 

акушерства  

                     

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, потписују и печатирају 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, потписују и печатирају 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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Редни 

број 
   НАЗИВ ДОБРА Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Јединична 

цена са 

ПДВ 

 

Произвођач 

1 

Колор доплер ултразвучни апарат   
1 

 
КОМАД 

 

 

 

 

 

                                                                      УКУПНО:   

 

 

 

 

Укупна  цена без ПДВ-а у динарима   

 

Укупна  цена  са ПДВ-ом у динарима   

 

Рок  плаћања не краћи од 30 дана од дана 

испоруке 

 

Рок важења понуде (не мањи од 60 дана од дана 

јавног отварања понуда) 

_______ дана од дана јавног отварања 

понуда 

Рок испоруке добра (не дужи од 45 дана) од дана 

обостраног потписивања уговора 

_______ дана од дана обостраног 

потписивања уговора 

Гарантни рок понуђеног апарата (не краћи од 24 

месеци) од дана стављања апарата у рад. 

Гарантни рок за сонде не краћи од 15 месеци. 

Постгарантни рок за резервне делове апарата до 

5 година. 

_______ месеци од дана стављања апарата у 

рад. 

_______ месеци за сонде 

 

 

 

 

       МЕСТО : _____________                                                           ПОНУЂАЧ 

                                                                 М.П.                                     

       ДАТУМ:  ______________                                                     ________________ 

 

 

 

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

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

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

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

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у 

регистар АПР или овлашћено лице понуђача који уз понуду прилаже документ о овлашћењу 

са свим радњама у поступку. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

о набавци колор доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије и гинекологије и 

акушерства  

 

Закључен између: 

 

Дома здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр.2, 18310 Бела Паланка, ПИБ: 

100821376, Матични број: 07186827, текући рачун: 840-587661-23-буџетски приходи и       

840-587667-05-сопствени приходи, код Управе за трезор, кога заступа директор др мед. 

Венцислав Рангелов, спец. радиологије (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ),  

 

и 

 

............................................................................................................................................... 

ПИБ ..........................;Матични број:.................................., број рачуна ............................. 

Назив банке...................................................., кога заступа директор 

.............................................................. (у даљем тексту : ДОБАВЉАЧ) 

 

Основ уговора: 

ЈНМВ број: 04/2019 

Број и датум одлуке о додели уговора: ЈН МВ ________ од _______________ 

Понуда изабраног понуђача бр.______ од_______________________. 

 

 

                                                                  Члан 1. 

                                                         Предмет уговора 

Предмет овог уговора је набавка колор доплер ултразвучног апарата , за потребе Наручиоца, 

за 2019. годину,  у свему према  прихваћеној понуди Добављача број________од ______2019. 

године, као и осталим одредбама овог уговора. 

 

                Члан 2. 

                                                         Уговорена цена 

 

Уговорена цена за набавку колор доплера ултразвучног апарата  износи ___________динара 

без ПДВ-а, односно _______________динара са ПДВ-ом.            

Уговорена  цена је фиксна и не може се мењати.    

               

                                                                 Члан 3. 

                                                  Квалитет испорученог добра 

Добављач гарантује за квалитет испорученог добра и испуњеност свих прописаних законских 

услова и стандарда за ту врсту добра. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора. 

Сматраће се да испоручено добро није одговарајућег квалитета ако по њеном пријему или 

накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испорученог  добра онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене према техничким карактеристикама датих у конкурсној документацији, чиме је и сврха 

набавке онемогућена или значајно отежана; 
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-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке добра неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета. 

                                                                  Члан 4. 

                                                             Рок испоруке 

Рок испоруке добра не може бити дужи од _____ дана, од дана обостраног потписивања овог 

Уговора. 

Место испоруке добра је – Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр.2, Бела 

Паланка. 

По извршеној испоруци понуђач је у обавези да прикључи апарат и обучи одговорне раднике 

за рад на том апарату. 

Трошкове транспорта и обуке радника сноси Добављач. 

 

                                                               Члан 5. 

                                                     Обавеза Добављача 

 

Добављач се обавезује да ће приликом испоруке ултразвука доставити наручиоцу сву 

потребну документацију, упутства за употребу и сл. 

 

                                                                Члан 6. 

                                                         Гаранција апарата 

 

Добављач даје гаранцију Наручиоцу за предметно добро за период од ____ месеци, а за сонде 

________ месеци. 

У гарантом року добављач се обавезује да се одазове на позив Наручиоца и обезбеди 

сервисера и приступи поправци одмах по позиву након пријаве квара, а уколико не приступи 

отклањању квара у обавези је да надокнади штету наручиоцу. Трошкове поправке у 

гарантном року сноси Добављач. 

Уколико се утврди да не може да се поправи апарат Добављач је у обавези да га замени 

новим. 

 

                                                                 Члан 7. 

                                                    Начин  и рок плаћања 

 

Добављач ће испоставити фактуру испорученог добра по цени из дате понуде. 

Рок плаћања је 30 дана од дана испоруке и испостављања фактуре за испоручена добра 

регистроване у ЦРФ, а по преносу финансијских средстава Дому здравља Бела Паланка од 

стране Општине Бела Паланка. 

Средства за јавну набавку предметних добара обезбеђена су од стране оснивача Дома здравља 

Бела Паланка, Општине Бела Паланка, у складу са Одлуком о буџету Општине Бела Паланка 

за 2019. годину бр. 011-93/2018 од 14.12.2018. године и Програмском активношћу 0001: 

Функционисање установа примарне здравствене заштите – Капитални - дотације здравственим 

установама, из додељене апропријације бр. 401-1/2019 од 03.01.2019. године.  

 

                                                                    

                                                                 Члан 8. 

                                                     Учешће Подизвођача 

 

 Добављач ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача 

________________________(назив подизвођача), са седиштем у __________________, ПИБ 

_____________ матични број_______________ односно у групи понуђача коју чине 

________________________________________________(назив групе понуђача), са седиштем у 
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_____________________________ ПИБ __________________, матични број 

_________________________   са ___% од укупне вредности уговора (попуњава само онај 

понуђач који учествује са подизвођачем). 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге 

извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Добављач одговара Наручиоцу за извршење  уговорених обавеза неограничено солидарно са 

осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

                                                                 Члан 9. 

                                                               Виша сила 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) 

часа.  

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као 

виша сила. 

                                                                Члан 10. 

Финансијско средство обезбеђења 

 

Изабрани Добављач је дужан да уз потписани уговор достави  бланко соло потписану меницу 

у износу од 10% од вредности понуде, без ПДВ-а, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Рок важења бланко соло менице траје колико и гарантни рок апарата.  

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица ,са обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 

картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије. 

 

                                                                 Члан 11. 

                                                           Уговорна казна 

 

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу добијену од добављача на 10% од уговорене 

вредности набавке, за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 

изврши обавезу отклањање квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 

уговора у гарантном року и тиме нанесе штету Наручиоцу. 

 

                                                                 Члан 12. 

                                                        Раскид уговора 

 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила.  

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 8 (осам) дана.  
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                                                                 Члан 13. 

                                                                Спорови 

 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени 

представници уговорних страна. Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће 

се решавати пред надлежним Привредним судом у Нишу. 

 

            Члан 14. 

                                                   Завршне одредбе 

 

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, по 2 ( два ) примерка за обе 

уговорне стране. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 

страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 

страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

 

Саставни делови  уговора су: 

- понуда Понуђача бр._______________ од _____________  

- бланко соло меница , менично овлашћење, картон депонованих потписа и  потврда пословне 

банке о регистрацији  менице. 

 

 

 

                     НАРУЧИЛАЦ: ДОБАВЉАЧ: 

 

           Дом здравља  Бела Паланка                       ____________________ 

 

___________________________________                                       
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

Понуђач.................. …………………………….......................[навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

    

    

    

    

    

    

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

  

  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

    Датум              Понуђач 

__________         ___________ 

            М. П. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ……………………...........  [ назив понуђача]), даје 

 

         Изјаву  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку 

добара – набавка колор доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије и гинекологије и 

акушерства, број ЈНМВ 04/2019, да подноси  независну понуду, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       МЕСТО : _____________                                                           ПОНУЂАЧ 

                                                                 М.П.                                     

       ДАТУМ:  ______________                                                     ________________ 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ МЕНИЦЕ 
 

 

 

          Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу уз Уговор,  

предметне јавне набавке, број 04/2019 предати Наручиоцу 1 (једну) бланко соло  меницу са 

меничним овлашћењем, потписану, оверену и попуњену, без износа, са меничним  

овлашћењем на 10% од укупне  вредности понуде, неопозиву, наплативу на први позив и без 

права на приговор.  

Уз меницу и менично овлашћење прилажем и копију картона депонованих потписа и 

потврду банке о регистрацији менице у регистру меница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       МЕСТО : _____________                                                           ПОНУЂАЧ 

                                                                 М.П.                                     

       ДАТУМ:  ______________                                                     ________________ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


