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МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНИХ ВЕЖБИ                      

У КАБИНЕТИМА, ПО ПАРТИЈАМА 

 

 

 

 

 

Ппзив и кпнкурсна дпкументација  

пбјављени на Ппрталу ЈН 
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Предаја ппнуда:  04.11.2016 гпд. дп 11 шаспва 

Птвараое ппнуда: 04.11.2016 гпд у 11: 30 шаспва 

 

 

Кпнкурсна дпкументација садржи 57 стране, рашунајући и наслпвну страну. 

На пснпву шлана  39. и шлана 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 

дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке ЈНМВ бр. 1.1.4/2016, 
дел. бр. 1138 пд 19.10.2016. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку ЈНМВ 

бр. 1.1.3/2016, дел. бр.1139 пд 19.10.2016. гпдине, припремљена је: 

 

 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПБРАЗПВАОЕ                                                      

ЗА ИЗВПЂЕОЕ НАСТАВНИХ ВЕЖБИ У КАБИНЕТИМА, ПП ПАРТИЈАМА 
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4ЈНМВ бр. 1.1.4/2016  

1.  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

1.Назив, адреса и интернет страница наручипца: 

Медицинска щкпла са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“  
Интернет страница: www.medicinskakg.com  
Матишни брпј: 07150318 
ПИБ: 101042289 
Текући рашун: 840-0000000272660-52 
Све финансијске пбавезе према ппнуђашима се измирују прекп трезпра НБС. 

Садржај: Стр. 

Ппшти ппдаци п јавнпј набавци 2 

Врста техничке карактеристике (спецификација, квалитет, кпличина и ппис дпбара) 4 

Услпви за учешће у ппступку јавне набавке и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих 

услпва 
9 

Критеријуми за дпделу угпвпра 14 

Пбрасци кпји чине саставни деп ппнуде 15 

Образац 1  Пбразац ппнуде (са Прилпзима 1, 2 и 3) 16 

Образац 2 Пбразац структуре ппнуђене цене са упутствпм какп да се пппуни 21 

Образац 3 Пбразац трпшкпва припреме ппнуде 33 

Образац 4 Изјава п независнпј ппнуди 34 

Образац 5 Изјава ппнуђача/члана групе п испуоаваоу услпва из члана  75. ЗЈН 35 

Образац 6 
Изјава ппдизвпђача п испуоаваоу услпва из члана 75. став 1. тачка 1) дп 

4) 
36 

Образац 7 
Изјава ппнуђача п испуоаваоу услпва из члана 75. став 2 Закпна п 

јавним набавкама 
37 

Образац 8 
Изјава п намери издаваоа средства пбезбеђеоа за дпбрп извршеое 

ппсла 
38 

Образац А Меничнп пвлашћеое - писмп 39 

Мпдел угпвпра 41 

Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду 

 
47 
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2.Врста ппступка јавне набавке: 
 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са 

Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 

 
3.Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1.1.4/2016 у ппступку јавне набавке мале вреднпсти је 
набавка  дпбара – материјал за пбразпваое за извпђеое наставних вежби у кабинетима, пп 
партијама за пптребе Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац.  
 
4. Ппис партија 

БРПЈ ПАРТИЈА ППИС ПАРТИЈЕ 

Партија 1  Медицински пптрпщни  материјал 

Партија 2 Хемијски прпизвпди 

Партија 3 Раствпри и супстанце 

Партија 4 Фармацеутски прпизвпди 

 
и пзнака из ОРН:   
33140000   Медицински пптрпшни материјал 
24000000         Хемијски прпизвпди 
33692000         Раствпри и супстанце 
33600000          Фармацеутски прпизвпди 
 
 
   5. Контакт( лице или служба)                           
Мира Милпванпвић, nabavkemedskg@gmail.com 

Кпмуникација се пбавља схпднп шлану 20. Закпна п јавним набавкама. 
Радним временпм у Медицинскпј щкпли са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац 
сматра се време пд 08:00 дп 14:00 шаспва. 
Радним данима сматрају се дани пд ппнедељка дп петка. Субпта и недеља су нерадни дани. 
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2.ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Спецификација,квалитет,кпличина и  ппис дпбара 

 

 Партија 1- Медицински птрпшни  материјал 

 

 

 

  

R.br. Naziv proizvoda JM Količina 

1. SOL. NaCl 0,9%, 500ml kom 160 

2. POVIDON JOD SOL.         ml. 500 

3. VITAMIN C (TABLA) kom 4 

4. AQUA PRO INJECTIONE          (AMPULA 5ml) kom 600 

5. ASPIRIN TABLETE 100mg kutija          5 

6. BRAUNILE 1,3x45mm, 96ml/min kom 40 

7. BRAUNILE 1,1x33mm, 61ml/min kom 40 

8. SISTEMI ZA INFUZIJU (standardni) kom 150 

9. NODNA POSUDA (LOPATA) kom 2 

10. AMBALAŽA ZA STIK ZA USNE 

STANDARDNI 

kom. 200 

11. Het CEVČICE kom. 500 
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Партија 2     Раствпри и супстанце 

R.br. Naziv proizvoda JM Količina 

1. Aetheroleum Eucalipti g 300 

2. Aetheroleum Menthae l 0,2 

3. Ol. Olivae l 3 

4. Hydrogen conc. l 2 

5. Propilenglikol l 1 

6. Glycerolum,1l pak 5 

7. Aethanolum 96%,1l pak 65 

8. Ol.paraffinum l 8 

9. Ol.amygdalae l 2 

10. Ricinusovo ulje l 1 

11. Oleum AD solutio l 1 

12. Aqua amygdalae,1l pak 3 

13. Izopropilmiristat,1l pak. 1 

14. Tinctura chamomilae l 1 

15. Tocopherol g 200 

16. Collagen 100g pak 2 

17. Nevenovo ulje 1l pak 1 

18. Ulje Nocurka 100ml pak 1 

19. Jojoba ulje 100ml pak 5 

20. Miris VANILA ml 100 

21. Miris NIVEA ml 100 

22. Karbopol kg 0,1 

23 Urea kg 1 

24 Menthol kg 0,4 

25 Natrijumkarbonat g 500 

26 Natrijumtetraborat (Borax) g 500 
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Партија 3   - Раствпри и супстанце 

 

R.br. Naziv proizvoda JM Količina 

1. Dexpanthenol g 300 

2. Alantoin g 300 

 

 

Partija 4  Фармацеутски прпизвпди 

 

R.br. Naziv proizvoda JM Količina 

1. Erytromicin g 20 

2. Clindamycin g 20 

3. Nystatinum g 20 

27 Talc kg 5 

28. Zinci oxydum kg 2 

29. Cholesterolum kg 0,1 

30. Jod g 100 

31. Vaselinum album kg 12 

32. Cera lanae kg 8 

33. Cera alba kg 2 

34. Cetaceum kg 1 

35. Cetanol kg 1 

36 Fambaza kg 7 

37. Oleum Cacao kg 1 

38 Witepsol kg 1 

39. Gelatina alba kg 0,5 

40. Ihtiol g 100 
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R.br. Naziv proizvoda JM Količina 

4. GMS(Glicerolmonostearat) g 500 

5. Titan dioxid g 200 

6. Uvinol MC 80 g 100 

7. Eurosolex 4360 g 200 
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Квалитет и ппсебни захтеви наручипца 

У складу са захтевима из технишке спецификације. 

 
Ппнуда за шија дпбра се буде утврдилп да не испуоавају све захтеве из технишке 
спецификације биће пцеоена кап непдгпварајућа. 

Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеое  

Кпнтрпла исппрушених дпбара се врщи пд стране струшне службе нарушипца.  

Рпк исппруке 

Рпк исппруке укупних кпличина пп свакпј партији:  (пд минималнп 15 дана пд дана 
пбпстранпг пптписиваоа угпвпра дп максималнп 30 дана пд дана пбпстранпг пптписиваоа 
угпвпра). 

Трпщкпви дпставе укљушују се у ппнуђене јединишне цене и на терет су ппнуђаша. 

Местп исппруке 

На адреси нарушипца- франкп магацин нарушипца, ул. Радпја Дпманпвића брпј 2. Крагујевац 

 

 

 

Упутство понуђачима:  
Техничку спецификацију, 
пптписује и пверава ппнуђач, чиме са саглашава да ће исппручена дпбра бити у складу са 
захтевима из техничке спецификације.  
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ САСТАВНИ ДЕП УГПВПРА. 
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3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 

Испуоенпст услпва схпднп члану 77. ставу  4. Закпна п јавним набавкама ппнуђачи дпказују 

изјавама кпје су саставни деп кпнкурсне дпкументације, псим пбавезнпг услпва ппд тачкпм 

5. 

Правп на ушещће у ппступку јавне набавке има ппнуђаш акп испуоава пбавезне услпве из 

шлана 75. Закпна п јавним набавкама. 

1.1. Кпнкурснпм дпкументацијпм пдређени су пбавезни услпви кпје ппнуђаш мпра да 

испуни да би мпгап да ушествује у ппступку јавне набавке: 

 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна); 

Дпказ: 
- Извпд из регистра надлежнпг пргана – Агенције за привредне регистре; 

пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда;  

 
2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закпна); 

Дпказ: 
- Пптврда- Извпд из казнене евиденције Оснпвнпг Суда за правнп лице на шијем је 

ппдрушју седищте правнпг лица (укпликп пвпм пптврдпм-извпдпм није пбухваћена 
надлежнпст Вищег Суда, пптребнп је дпставити и пптврду-извпд издату пд Вищег 
Суда);  

- Пптврда – Извпд из казнене евиденције ппсебнпг пдељеоа (за прганпзпвани 
криминал) Вищег Суда у Бепграду за правнп лице; и  

- Увереое – Извпд из казнене евиденције надлежне пплицијске управе 
Министарства за унутращое ппслпве за закпнскпг заступника – захтев за издаваое 
пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта. 

 
Акп ппнуђаш има вище закпнских заступника за свакпг се дпставља увереое из казнене 
евиденције.  
Акп ппнуду ппднпси предузетник или физичкп лице пптребнп је да дпстави увереое из 
казнене евиденције надлежне Пплицијске управе МУП-а Србије према месту рпђеоа или 
према месту пребивалищта.  
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Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуде. 
 

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна); 

Дпказ: 
- Увереоа Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и 

дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда. 
  

Овај дпказ дпстављају сви ппнуђаши билп да су правна лица, предузетници или физишка лица 
и не мпгу бити старији пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда. 
 

4) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада, защтити живптне средине и нема забрану пбављаоа делатнпсти 
кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. Закпна). 

Дпказ: 
- Пптписани и пверени Обрасци изјава п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. 

Закпна.  

 

Пбрасци изјава дати су у кпнкурснпј дпкументацији.  

Изјаве мпрају да буду пптписане пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача и пверене печатпм. 

 

5) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 

предмет јавне набавке (шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна) акп је таква дпзвпла 

предвиђена ппсебним прпписпм 

Дпкази:  

1. Важеће Решеое Министарства здравља Републике Србије кпјим је утврђенп 

да су испуоени услпви за прпмет на великп лекпвима и медицинским 

средствима, прпписани закпнпм за пбављаое делатнпсти пднпснп за 

пбављаое пдређених ппслпва здравствене делатнпсти: фптпкппија Решеоа за 

прпмет на великп лекпва и медицинских средстава; 

2. Важеће Решеое Агенције за лекпве и медицинска средства Србије за свакп 

ппнуђенп дпбрп пп свакпј партији кпја спадају у групу медицинских 

средстава или лекпва или другпг надлежнпг пргана (нпр. Министарствп 

ппљппривреде и защтите живптне средине) укпликп за пдређенп средствп за 

издаваое дпзвпле за стављаое у прпмет није надлежaн АЛИМС: фптпкппија 

Решеоа АЛИМС-а или другпг надлежнпг пргана. 

 
Укпликп дпказ из ташке 2. гласи на другп правнп лице пптребнп је дпставити и пвлащћеое 
пд тпг правнпг лица за ушещће на тендеру.  
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Ппжељнп је да се, ради бржег прегледа пд стране кпмисије, ставке из партија за кпју се 
ппднпси ппнуда буду пзнашене у рещеоима маркерпм или на неки други нашин. 

 
Наппмена: Нарушилац задржава правп да пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра 
кпмисија нарушипца изврщи кпнтрплу кпд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап 
најппвпљнија и утврди да ли ппнуђаш распплаже са захтеваним капацитетима. Кпнтрплу 
ће изврщити кпмисија за јавну набавку. О кпнтрпли кпмисија сашиоава записник кпји ће 
бити саставни деп извещтаја п струшнпј пцени ппнуда.  

 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама, испуоенпст пбавезних услпва из 

шлана 75. Закпна п јавним набавкама, наведених у кпнкурснпј дпкументацији, дпказује се 

дпстављаоем Изјаве кпјпм ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 

пптврђује да испуоава услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм 

дпкументацијпм, псим  пбавезнпг услпва ппд ташкпм брпј 5), кпји се дпказује дпстављаоем 

кппије: Важећег Решеоа Министарства здравља Републике Србије кпјим је утврђенп да су 

испуоени услпви за прпмет на великп лекпвима и медицинским средствима и Важећег 

Решеоа Агенције за лекпве и медицинска средства Србије или другпг надлежнпг пргана 

(нпр. Министарствп ппљппривреде и защтите живптне средине) укпликп за пдређенп 

средствп за издаваое дпзвпле за стављаое у прпмет није надлежна АЛИМС за свакп 

ппнуђенп дпбрп пп свакпј партији кпја спадају у групу медицинских средстава или лекпва.  

 

Саставни деп кпнкурсне дпкументације су Обрасци наведене изјаве, кпји ппнуђаш треба да 

пппуни, пптпище и пвери пешатпм. 

 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. Закпна п 

јавним набавкама, наведених у кпнкурснпј дпкументацији, дпказује се дпстављаоем Изјава 

кпјима ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава 

услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм, за свакпг 

ппнуђаша из групе ппнуђаша. У пвпм слушају пбрасце наведене Изјаве треба умнпжити у 

дпвпљнпм брпју примерака и дпставити за свакпг шлана групе кппије важећих рещеоа за 

пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне набавке (пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 

5) ЗЈН) за деп набавке кпји ће изврщити прекп шлана групе: Важеће Решеое Министарства 

здравља Републике Србије кпјим је утврђенп да су испуоени услпви за прпмет на великп 

лекпвима и медицинским средствима и Важеће Решеое Агенције за лекпве и медицинска 

средства Србије или другпг надлежнпг пргана (нпр. Министарствп ппљппривреде и защтите 

живптне средине) укпликп за пдређенп средствп за издаваое дпзвпле за стављаое у прпмет 

није надлежна АЛИМС за свакп ппнуђенп дпбрп пп свакпј партији кпја спадају у групу 

медицинских средстава или лекпва.  

 
Чланпм 81. Закпна п јавним набавкама прпписанп је „ сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра 
да испуни пбавезне услпве из шлана 75. става 1. ташке 1 дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпве испуоавају 
заједнп, псим акп нарушилац из пправданих разлпга не пдреди другашије. Какп је за  предмет 
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јавне набавке предвиђена дпзвпла надлежнпг пргана  сваки шлан групе мпра да испуни и 
пбавезни услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН за  деп набавке кпји ће изврщити шлан групе. 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву 
ппдизвпђаша, пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм кпјпм 
ппнуђаш и ппдизвпђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђују да 
ппдизвпђаш испуоава пбавезне услпве утврђене Закпнпм п јавним набавкама и кпнкурснпм 
дпкументацијпм (Образац изјаве за ппдизвпђаша).  
 
Схпднп шлану 80. Ставу 5. ЗЈН нарушилац захтева да ппдизвпђаш испуни и пбавезни услпв из 

шлана 75. Став 5. ЗЈН  за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша, пднпснп 

неппхпднп је дпставити за свакпг ппдизвпђаша кппије важећих рещеоа за пбављаое 

делатнпсти кпја је предмет јавне набавке за деп набавке кпји ће изврщити прекп 

ппдизвпђаша: Важеће Решеое Министарства здравља Републике Србије кпјим је утврђенп 

да су испуоени услпви за прпмет на великп лекпвима и медицинским средствима и Важеће 

Решеое Агенције за лекпве и медицинска средства Србије или другпг надлежнпг пргана 

(нпр. Министарствп ппљппривреде и защтите живптне средине) укпликп за пдређенп 

средствп за издаваое дпзвпле за стављаое у прпмет није надлежна АЛИМС за свакп 

ппнуђенп дпбрп пп свакпј партији кпја спадају у групу медицинских средстава или лекпва.   

 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, дужан је да у ппнуди наведе да ће 
изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу, прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће ппверити ппдизвпђашу, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 
ппдизвпђаша. Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити ппдизвпђашу не 
мпже бити већи пд 50%.  
 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва.  
 
Нарушилац мпже на захтев ппдизвпђаша и где прирпда предмета набавке тп дпзвпљава 
пренети дпспела пптраживаоа директнп ппдизвпђашу, за деп набавке кпја се изврщава прекп 
тпг ппдизвпђаша. Пре дпнпщеоа пдлуке п пренпщеоу дпспелих пптраживаоа директнп 
ппдизвпђашу нарушилац ће пмпгућити дпбављашу да у рпку пд 5 дана пд дана дпбијаоа 
ппзива нарушипца пригпвпри укпликп пптраживаое није дпспелп. Све пвп не утише на 
правилп да ппнуђаш, пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое 
пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп за изврщеое дела угпвпрних пбавеза на кпје се 
пбавезап, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 
 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша шија је 
ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или 
ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.  
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Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана пд дана 
упућиваоа захтева за дпстављаое дпкументације, не дпстави на увид пригинал или пверену 
кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана, акп наведе интернет странице на кпјима су дпкази јавнп дпступни.  
Укпликп је ппнуђаш регистрпван у Регистру ппнуђаша, дпвпљан дпказ за испуоаваое 
пбавезних услпва из Члана 75. Став 1 ташке пд 1) , 2) и 4) је извпд из АПР-а, кпјим се пптврђује 
да је ппнуђаш регистрпван у регистру ппнуђаша, а самим тим да испуоава наведене пбавезне 
услпве.  
 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези 

са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке п дпдели 

угпвпра, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 

дпкументује на прпписан нашин. 
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 4.КРИТЕРИЈУМ  ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА  ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Избпр између дпстављених пдгпварајућих и прихватљивих ппнуда врщиће се применпм 
критеријума „најнижа ппнуђена цена“. 

Ранг листа вреднпваних ппнуда фпрмира се такп щтп се на првп местп ставља ппнуда са 
најнижпм укупнпм ппнуђенпм ценпм, кпја пп вреднпваоу дпбија 100 ппндера, а затим редпм 
у ппадајућем  низу ппнуде на пснпву пстваренпг брпја ппндера према фпрмули.  

Свим псталим ппнудама биће дпдељен брпј ппндера према следећпј фпрмули: 

                                                                                       Најнижа ппнуђена цена 
             Остваренп ппндера     =       100  х        ----------------------------------------------- 
                                                                              Ппнуђена цена ппнуде кпја се вреднује                         

Брпј пстварених ппндера се запкружује на две децимале. 

Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, нарушилац 
мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем са фпрмиране ранг 
листе.  Акп се из Одлуке п дпдели угпвпра мпже утврдити први следећи најппвљнији ппнуђаш, 
нарушилац нема пбавезу да ппнпвп врщи струшну пцену ппнуда и дпнпси нпву пдлуку п дпдли 
угпвпра. 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ ППНДЕРА ИЛИ 

ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ 

 

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, преднпст има ппнуђаш кпји 

је ппнудип краћи рпк исппруке укупних кплишина пп свакпј партији (минималнп 15 дана пд 

дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпра, а максималнп 30 дана пд дана пбпстранпг 

пптписиваоа угпвпра. 

 

Укпликп су и у тпм слушају две или вище ппнуда истп рангиране, изврщиће се јавнп жребаое -  

извлашеое „из щещира“,  уз пбавезнп присуствп ппнуђаша шије су  ппнуде  једнакп рангиране 

и сашиоаваое записника у свему према наведенпм у кпнкурснпј дпкументацији. 
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5. ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 

 

1. Технишке карактеристике (спецификација, квалитет,  кплишина и ппис дпбара) 

2. Образац бр. 1 – Образац ппнуде 

2.1. Прилпг 1 – Ппдаци п ппнуђашу (укпликп наступа сампсталнп) 

2.2. Прилпг 2 – Ппдаци п ппнуђашу (укпликп наступа у заједнишкпј ппнуди) 

2.3. Прилпг 3 – Ппдаци п ппдизвпђашу 

3. Образац бр. 2 – Образац структуре ппнуђене цене, са упуствпм какп да се пппуни 

4. Образац бр.3 – Образац трпщкпва припреме ппнуде 

5. Образац бр. 4 – Изјава п независнпј ппнуди  

6. Oбразац бр. 5 – Изјава п испуоаваоу услпва из шлана 75. Закпна п јавним набавкама 

7. Образац бр. 6 – Изјава ппдизвпђаша п испуоаванју услпва из шлана 75. Закпна п јавним 

набавкама 

8. Образац бр. 7 – Изјава ппнуђаша п испуоаваоу услпва из шлана 75. став 2. Закпна п 

јавним набавкама 

9. Образац бр. 8 – Изјава п намери издаваоа средства пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое 

ппсла 

10. Образац А – Менишнп пвлащћеое - писмп 

11. Мпдел угпвпра 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Пбразац 1             

 

За јавну набавку мале вреднпсти дпбара: материјал за пбразпваое за извпђеое наставних вежби у 

кабинетима, пп партијама, ЈНМВ бр.  1.1.4/2016 

Брпј:  ________________ 

Дана:  _______________   2016. гпдине 

 

Дпстављамп вам ппнуду за јавну набавку мале вреднпсти дпбара ЈНМВ бр.  1.1.4/2016 , у свему према 
захтевима из кпнкурсне дпкументације и у складу са важећим прпписима и стандардима за предметну 
јавну набавку. 

Ппнуду дајемп: 

 

А) Сампсталнп Б) Заједнишка ппнуда 

Ангажујемп ппдизвпђаша/ппдизвпђаше: 

 

А) Да Б) Не 

 

 

 

Брпј 

партије 

 

Назив партије/ предмет 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-пм 

Партија 1  Медицински пптрпщни  материјал   

Партија 2 Хемијски прпизвпди   

Партија 3 Раствпри и супстанце   

Партија 4 Фармацеутски прпизвпди   

 

Трпшкпви дпставе укљушују се у ппнуђене јединишне цене и на терет су ппнуђаша, кап и све зависне и 
пстале трпщкпве. 
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Исппрука на адреси нарушипца - франкп магацин нарушипца, ул. Радпја Дпманпвића брпј 2. Крагујевац 

 

Рпк важеоа ппнуде пп свакпј партији 

(минималнп 30 дана пд дана птвараоа ппнуда) 

 

_______ дана рашунајући 

пд дана птвараоа ппнуда 

Рпк плаћаоа  

 

У рпку пд 45 дана пд дана пријема исправнпг 

рашуна ппнуђаша 

Рпк исппруке укупних кпличина пп свакпј 

партији (минималнп 15 дана пд дана пбпстранпг 

пптписиваоа угпвпра дп максималнп 30 дана пд 

дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпра) 

_______ дана рашунајући 

пд дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпра 

 

Напомене: 

Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 

ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група 

ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из 

групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, 

пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 

 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЈЕ САСТАВНИ ДЕП УГПВПРА. 

 

 

 

 

 

       М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица 

ппнуђаша 

 

________________________ 
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Прилпг 1 

 

 

 

ПБРАЗАЦ - ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

(УКПЛИКП НАСТУПА САМПСТАЛНП) 

 

 

Ппслпвнп име ппнуђаша:   

Адреса седищта:   

Лице за кпнтакт:   

Електрпнска адреса (e-mail):   

Телефпн:   

Телефакс:   

Ппрески брпј ппнуђаша (ПИБ):   

Матишни брпј ппнуђаша:   

Брпј рашуна:   

Ппнуђаш је регистрпван у регистру 

ппнуђаша АПР-а 
ДА     /     НЕ 

Заступник ппнуђаша наведен у Агенцији 

за привредне регистре кпји мпже 

пптписати угпвпр  

 

 

Укпликп угпвпр буде пптписалп другп лице уз пптписани угпвпр дпставља се пвлащћеое заступника 
ппнуђаша наведенпг у Агенцији за привредне регистре да тп лице мпже пптписати угпвпр. 
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Прилпг 2 

ПБРАЗАЦ - ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

(УКПЛИКП НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ) 

 

Ппслпвнп име ппнуђаша:   

Адреса седищта:   

Лице за кпнтакт:   

Електрпнска адреса (e-mail):   

Телефпн:   

Телефакс:   

Ппрески брпј ппнуђаша (ПИБ):   

Матишни брпј ппнуђаша:   

Брпј рашуна:   

Ппнуђаш је регистрпван у регистру 

ппнуђаша АПР-а 
ДА     /     НЕ 

*Заступник ппнуђаша наведен у Агенцији 

за привредне регистре кпји мпже 

пптписати угпвпр  

 

 

Укпликп угпвпр буде пптписалп другп лице уз пптписани угпвпр дпставља се пвлащћеое заступника 
ппнуђаша наведенпг у Агенцији за привредне регистре да тп лице мпже пптписати угпвпр.  

 

*Рубрику п заступнику пппуоава самп шлан групе ппнуђаша кпји ће у име групе пптписати угпвпр.  

 

Ова изјава се кппира и дпставља за свакпг шлана групе ппнуђаша ппсебнп. 

**Образац је примеоив укпликп се ппднпси заједничка ппнуда 

 



Медицинска шкпла са дпмпм ученика “Сестре Нинкпвић”,                                                                                                          
                             Радпја Дпманпвића 2,  
                             34000, Крагујевац 
           
 

20 
 

 

 

Прилпг 3  

ПБРАЗАЦ - ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

Ппслпвнп име ппнуђаша:   

Адреса седищта:   

Лице за кпнтакт:   

Електрпнска адреса (e-mail):   

Телефпн:   

Телефакс:   

Ппрески брпј ппнуђаша (ПИБ):   

Матишни брпј ппнуђаша:   

Брпј рашуна:   

Ппнуђаш је регистрпван у регистру 

ппнуђаша АПР-а 
ДА     /     НЕ 

Правила ппступаоа нарушипца у слушају 

да се дпспела пптраживаоа пренпсе 

директнп ппдизвпђашу 

 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпју 

ће ппверити пвпм ппдизвпђашу, не већи 

пд 50%:  

 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити 

прекп пвпг ппдизвпђаша:  

 

 

Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша пвај пбразац се кппира и дпставља за свакпг 
ппдизвпђаша ппсебнп. 

*Образац  је примеоив укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђа. 

Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша пвај пбразац се кппира и дпставља за свакпг 
ппдизвпђаша ппсебнп. 

*Образац  је примеоив укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђа
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Пбразац структуре цене 

ПАРТИЈА 1 –  Медицински пптрпшни  материјал 

 

Ред. 
брпј Назив прпизвпда 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
кпличина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- пм  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-пм  

1 2 3 4 5 6 7 8  
1. SOL. NaCl 0,9%, 500ml kom 160  

    

2. POVIDON JOD SOL.         ml. 500  

    

3. VITAMIN C (TABLA) kom 4  

    

4. AQUA PRO INJECTIONE          

(AMPULA 5ml) 

kom 600  

    

5. ASPIRIN TABLETE 100mg kutija          5  

    



Медицинска шкпла са дпмпм ученика “Сестре Нинкпвић”,                                                                                                          
                             Радпја Дпманпвића 2,  
                             34000, Крагујевац 
           
 

22 
 

6. BRAUNILE 1,3x45mm, 

96ml/min 

kom 40  
    

7. BRAUNILE 1,1x33mm, 

61ml/min 

kom 40  
    

8. SISTEMI ZA INFUZIJU 

(standardni) 

kom 150  
    

9. NODNA POSUDA (LOPATA) kom 2  
    

10. AMBALAŽA ZA STIK ZA USNE 

STANDARDNI 

kom. 200  
    

11. Het CEVČICE 

 

kom. 500      

 Збир укупних цена за све ппзиције без ПДВ-а     

 Збир укупних цена за све ппзиције са ПДВ-пм     
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ПАРТИЈА 2 – Хемијски прпизвпди 

Ред. 
брпј Назив прпизвпда 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
кпличина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- пм  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Aetheroleum Eucalipti g 300  

   

2. Aetheroleum Menthae l 0,2  

   

3. Ol. Olivae l 3  

   

4. Hydrogen conc. l 2  

   

5. Propilenglikol l 1  

   

6. Glycerolum,1l pak 5  

   

7. Aethanolum 96%,1l pak 65  
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8. Ol.paraffinum l 8  

   

9. Ol.amygdalae l 2  

   

10. Ricinusovo ulje l 1  

   

11. Oleum AD solutio l 1  

   

12. Aqua amygdalae,1l pak 3  

   

13. Izopropilmiristat,1l pak. 1  

   

14. Tinctura chamomilae l 1  

   

15. Tocopherol g 200  

   

16. Collagen 100g pak 2  
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17. Nevenovo ulje 1l pak 1  

   

18. Ulje Nocurka 100ml pak 1  

   

19. Jojoba ulje 100ml pak 5  

   

20. Miris VANILA ml 100  

   

21. Miris NIVEA ml 100  

   

22. Karbopol kg 0,1  

   

23 Urea kg 1  

   

24 Menthol kg 0,4  

   

25 Natrijumkarbonat g 500  
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26 Natrijumtetraborat (Borax) g 500  

   

27 Talc kg 5  

   

28. Zinci oxydum kg 2  
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29. Cholesterolum kg 0,1     

30. Jod g 100     

31. Vaselinum album kg 12     

32. Cera lanae kg 8     

33. Cera alba kg 2     

34. Cetaceum kg 1     

35. Cetanol kg 1     

36 Fambaza kg 7     

37. Oleum Cacao kg 1     

38 Witepsol kg 1     

39. Gelatina alba kg 0,5     

40. Ihtiol g 100     

 Збир укупних цена за све ппзиције без ПДВ-а    

 Збир укупних цена за све ппзиције са ПДВ-пм    
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ПАРТИЈА 3 – Раствпри и супстанце 

Ред. 
брпј Назив прпизвпда 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
кпличина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- пм  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Dexpanthenol g 300     

 2. Alantoin gl 300     

 

1 Збир укупних цена за све ппзиције без ПДВ-а    

1 Збир укупних цена за све ппзиције са ПДВ-пм    
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ПАРТИЈА 4 – Фармацеутски прпизвпди 

Ред. 
брпј Назив прпизвпда 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
кпличина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- пм  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Еrytromicin g 20  

   

2. Clindamycin g 20  

   

3. Nystatinum g 20  
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Ред. 
брпј Назив прпизвпда 

Јединица  
мере 

Предвиђена  
кпличина 

 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена са 
ПДВ- пм  

 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена  

са ПДВ-пм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. GMS 

(Glicerolmonostearat) 

g 500  

   

5. Titan dioxid g 200  

   

6. Uvinol MC 80 g 100  

   

7. Eusolex g 200  

   

1 Збир укупних цена за све ппзиције без ПДВ-а    

1 Збир укупних цена за све ппзиције са ПДВ-пм    
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Упуствп за пппуоаваое пбразца структуре цене 

1. У кплпни 5- уписати јединишну цену без ПДВ-а; 

2. У кплпни 6- уписати јединишну цену са ПДВ-пм; 

3. У кплпни 7- уписати укупну цену без ПДВ-а (4х5); 

4. У кплпни 8- уписати укупну цену са ПДВ-пм (4х6) 

У кплпни 1. укупнп уписати збир укупних цена за све ппзиције без ПДВ-а;  

У кплпни 2. укупнп уписати збир укупних цена за све ппзиције са ПДВ-пм;  

Напомена: ПБРАЗАЦ ЈЕ САСТАВНИ ДЕП УГПВПРА. 

Образац структуре цене ппнуђач мпра да пппуни, пптпише и пвери печатпм, чиме пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу 
наведени. 

Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац структуре цене пптписују и печатпм 
пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати 
и пверити печатпм пбразац структуре цене. 

 

 

 

 

 

 

       М.П. 

Пптпис ппнуђаша 

 

________________________ 
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ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

Пбразац 3 

 

за јавну набавку мале вреднпсти дпбара – материјал за пбразпваое за извпђеое наставних вежби 
у кабинетима, пп партијама, ЈНМВ бр. 1.1.4/2016 

На пснпву шлана 88. став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, и 

68/15), ппнуђаш ____________________________________________________________, са 

седищтем у ________________________________, ул. _______________________________бр. ___, 

са матишним брпјем ________________ дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа 

ппнуде, какп следи: 

 

Врста трпшкпва Изнпс трпшкпва (у динарима) 

  

  

  

УКУПНП:  

 

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 

нарушипца накнаду трпщкпва. 

Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 

дужан да ппнуђашу надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 

технишким спецификацијама нарушипца и трпшкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 

услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Датум 

 

______________________ 

 

       М.П. 

Пптпис ппнуђаша 

 

_______________________ 
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ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

Пбразац 4 

 

Кап заступник на пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 
и 68/15), ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу дајем следећу изјаву: 

  

 

 

И З Ј А В А 

 

Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је  ппнуђаш 
_____________________________________________________________________, са седищтем у 
_______________________, ул. _______________________________бр. ___, са матишним брпјем 
________________ ппнуду ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима, за јавну набавку мале вреднпсти дпбара – материјал за пбразпваое за 
извпђеое наставних вежби у кабинетима, пп партијама,  ЈНМВ бр. 1.1.4/2016. 

 

Напомена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
наручилац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. 
Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспванпм 
лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп 
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се 
уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати 
дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 
1. тачка 2) Закпна.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг 
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 

 

 

Датум 

 

______________________ 

 

       М.П. 

Пптпис ппнуђаша 

 

________________________ 



Медицинска шкпла са дпмпм ученика “Сестре Нинкпвић”,                                                                                                          
                             Радпја Дпманпвића 2,  
                             34000, Крагујевац 
           
 

35 
 

Пбразац 5 

 

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКПНА П ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

    

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ  

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Ппнуђаш / шлан групе  _____________________________________________ у ппступку јавне 

набавке дпбара – материјал за пбразпваое за извпђеое наставних вежби у кабинетима, 

пп партијама, ЈНМВ бр. 1.1.4/2016, испуоава све услпве из шлана 75. ЗЈН, пднпснп услпве 

дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

1) Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар; 

2) Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у 
складу са прпписима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на оенпј теритприји); 

 

 

 

Местп:_____________                                                                            Ппнуђаш: 

Датум:_____________                                    М.П.                                                                             

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд 

стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.  
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Пбразац 6 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) , 2) и 4) ЗАКПНА П ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 

У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Ппдизвпђаш____________________________________________ у ппступку јавне набавке 

дпбара – материјал за пбразпваое за извпђеое наставних вежби у кабинетима, пп 

партијама, ЈНМВ бр. 1.1.4/2016 испуоава све услпве из шл. 75. Закпна, пднпснп услпве 

дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп: 

 

1) Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар; 

2) Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван 
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у 
складу са прпписима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на оенпј теритприји). 

 
 
 

Местп:_____________                                                                                     Ппдизвпђач: 

Датум:_____________                                             М.П.                                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мпра бити пптписана пд 

стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм.  
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ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Пбразац 7 

 

за јавну набавку дпбара – материјал за пбразпваое за извпђеое наставних вежби у кабинетима, 
пп партијама ЈНМВ бр. 1.1.4/2016 

 

На пснпву шлана 75. став 2.  и 77. став 4. Закпна п јавним набавкама (Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15, и 68/15), ппнуђаш 
_________________________________________________________________________ 

_____________________________, са седищтем у ________________________________, ул. 
_______________________________бр. ___, са матишним брпјем ________________ ппд пунпм 
материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу даје следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам ппщтпвап  све пбавезе 
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, кап и да немамп забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. 

Овпм Изјавпм дпказујемп испуоенпст пбавезнпг услпва за ушещће у ппступку предметне 
набавке, прпписанпг шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 
14/15 и 68/15). 

 

 

Датум 

 

______________________ 

 

       М.П. 

Пптпис ппнуђаша 

 

________________________ 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг 
лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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ИЗЈАВА П НАМЕРИ ИЗДАВАОА СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕОА  

ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 

Пбразац 8 

 

 

Кап заступник ппнуђаша __________________________________________________________, са 
седищтем у_____________________________, ул. 
____________________________________________ 

бр. _______ са матишним брпјем________________ ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу дајем следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А 

 

Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ћу акп ми буде дпдељен 
угпвпр за пдређену партију пп јавнпј набавци дпбара материјал за пбразпваое за извпђеое 
наставних вежби у кабинетима, ЈНМВ бр. 1.1.4/2016 

 

 

 на дан пптписиваоа угпвпра за кпнктерну партију прeдати нарушипцу регистрпвану бланкп 

сппствену меницу са менишним пвлащћеоем (пбразац А) кап гаранцију за дпбрп 

изврщеое ппсла, непппзиву, безуслпвну, без права на пригпвпр и плативу на први ппзив 

на изнпс пд 10% вреднпсти Угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важеоа минимум 15 (петнаест)  

дана дужим пд дана изврщеоа свих угпвпрних пбавеза и  

 захтев за регистрацију менице и кппију картпна деппнпваних пптписа кпд банке, пверенпг 

пешатпм банке. 

Датум 

               М.П. 

 

Пптпис пвлащћенпг лица 
ппнуђаша 

_________________________ ___________________________ 
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На пснпву Закпна п меници, ташака 1,2 и 6 Одлуке п пблику и садржини и нашину 
кприщћеоу јединствених инструмената платнпг прпмета: 
 

ДУЖНИК:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Текући рашун:  
 

Издаје 

МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ – ПИСМП 

                                       - за кприсника бланкп сппствене менице – 

Кприсник: Медицинска шкпла са дпмпм ученика “Сестре Нинкпвић”,                                                                                                                 
Седищте: ул. Радпја Дпманпвића 2, 34000, Крагујевац 

Предајемп Вам 1 (једну) бланкп сппствену меницу, серије ___________________ и 
пвлащћујемп Медицинску щкплу са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“, са седищтем у 
улици Радпја Дпманпвића 2, 34000, Крагујевац, кап ппверипца, да предату меницу мпже 
пппунити на изнпс пд 10% вреднпсти угпвпра без ПДВ-а за Партију брпј 
____________________, пп јавнпј набавци дпбара материјал за пбразпваое за извпђеое 
наставних вежби у кабинетима, ЈНМВ бр. 1.1.4/2016, щтп нпминалнп изнпси 
_______________________________- динара, а пп пснпву гаранције за дпбрп извршеое 
ппсла. 

Меница важи 15 дана дуже пд дана кпнашнпг пкпншаоа ппсла пп ппступку ЈН бр. 
1.1.4/2016, за Партију брпј ____, пднпснп изврщеоа свих угпвпрних пбавеза. 

Овлащћујемп Медицинску щкплу са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“, кап Ппверипца, 

да у свпју кприст безуслпвнп и непппзивп, „без прптеста“ и трпщкпва, вансудски, мпже 

изврщити наплату са свих рашуна Дужника, у слушају да Дужник не изврщи пбавезе пп 

угпвпру.  

Овлащћујемп банку кпд кпје имамп рашун да наплату-плаћаое изврщити на терет 
свих нащих рашуна, а кап и да ппднети налпг за наплату заведе у расппред шекаоа у 
слушају да на рашуну уппщте  нема или нема дпвпљнп средстава или збпг ппщтпваоа 
припритета у наплати  са рашуна. 

Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на пппзив  пвпг 
пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на задужеое и на стпрнираое пп пвпм пснпву за 
наплату. 
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Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене лица пвлащћенпг за заступаое и 
распплагаое средствима на текућем рашуну Дужника, статусних прпмена, псниваоа нпвих 
правних субјеката пд стране Дужника. 

Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое 
_____________________ (име и презиме) шији се пптпис налази у картпну деппнпваних 
пптписа кпд наведене банке. 

На меници је стављен пешат и пптпис издавапца менице-трасанта. 

Кприсник мпже да реализује дпстављену меницу у свим ситуацијама када дужник 
кпме је дпдељен угпвпр не испуоава угпвпрпм преузете пбавезе на нашин и у рпкпвима 
кпји су угпвпрени, кап щтп је: неизврщеое исппруке дпбара, делимишнп изврщеое 
исппруке дпбара и кащоеое у изврщеоу исппруке дпбара, не рещаваое рекламација у 
угпвпренпм рпку, ангажпваое кап ппдивпђаша лица кпје није навеп у ппнуди, кап и билп 
кпје другп неппступаое на кпје се дужник кап ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр, угпвпрпм 
пбавезује. 
 

 

Датум издаваоа пвлащћеоа 

 

_______________________ 

М.П. 

Дужник – издавалац менице 

 

________________________ 

 

НАППМЕНА: МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ-ПИСМП ПРЕДАЈЕ ИЗАБРАНИ ППНУЂАЧ НА ДАН ППТПИСИВАОА 
УГПВПРА УЗ ДПСТАВЉАОЕ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ПП СВАКПЈ ПАРТИЈИ ППСЕБНП.  
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6.  МПДЕЛ УГПВПРА 

ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ бр. 1.1.4/2016                                                                                         

Материјал за пбразпваое за извпђеое наставних вежби у кабинетима, пп партијама 

ЗА ПАРТИЈУ БР. _________ 

Напомена:   

Модел уговора копирати у потребном броју примерака и  приложити за сваку 
партију за коју се подноси понуда посебно. 

Закључен између угпвпрних страна, 

1. Медицинска щкпла са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“, Крагујевац, Ул. Радпја 

Дпм,анпвића брпј 2, ПИБ:101042289, матишни брпј: 07150318, кпју заступа директпр 

Јанкпвић Славица (у даљем тексту: Купац) с једне стране, и стране:    

2. _________________________________________________________ (ппслпвнп име 
ппнуђаша)        
са седищтем  у _____________________________,  улица____________________________, 
ПИБ___________________________,   Матишни   брпј  
______________________________,Рашун бр.____________________ птвпрен кпд ппслпвне 
банке________________________, кпје заступа директпр 
__________________________________ (у даљем тексту: Прпдавац) с друге стране. 

Прпдавац наступа са ппдизвпђашем /шланпм групе: 

1)__________________________________________________________________, (ппслпвнп 
име ппдизвпђаша/шлана групе), са 
седищтем_____________________________________________,  
улица____________________________, ПИБ___________________________,   Матишни   
брпј  _______________________________, Рашун бр.________________________________ 
птвпрен кпд ппслпвне банке __________________________________________,   кпје  
заступа директпр __________________________________ . 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу ____%. 
2)__________________________________________________________________, (ппслпвнп 
име ппдизвпђаша/шлана групе), са седищтем  у 
__________________________________________,  улица____________________________, 
ПИБ___________________________,   Матишни   брпј  
_______________________________,Рашун бр.________________________________ 
птвпрен кпд ппслпвне банке __________________________________________,    кпје  
заступа директпр __________________________________ . 
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Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу ____%. 
 

3)__________________________________________________________________, (ппслпвнп 
име ппдизвпђаша/шлана групе), са седищтем  у 
__________________________________________,  улица____________________________, 
ПИБ___________________________,   Матишни   брпј  
_______________________________,Рашун бр.________________________________ 
птвпрен кпд ппслпвне банке __________________________________________,    кпје  
заступа директпр __________________________________ . 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће бити ппверен ппдизвпђашу ____%. 
 

 

ПРЕДМЕТ УГПВПРА 
 

Члан 1. 
 

Прпдавац се пбавезује да за рашун Купца изврщи исппруку предметних дпбара, а у свему 

према услпвима и ппису усвпјене ппнуде Прпдавца бр. _____________ пд ___________ 

гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра и пп кпјпј је дпдељен угпвпр у спрпведенпм 

ппступку јавне набавке мале вреднпсти ЈНМВ бр. 1.1.4/2016 – Материјал за пбразпваое за 

извпђеое наставних вежби у кабинетима, за партију бр. ______.  

 

ЦЕНА 

 
Члан 2. 

 
Вреднпст исппрушених дпбара из шлана 1. пвпг угпвпра изнпси ______________________ 
динара (слпвима:________________________________________________), без ппреза на 
дпдату вреднпст, пднпснп ___________________________ динара (слпвима 
_____________________________________________ ) са ппрезпм на дпдату вреднпст.  
 
Јединишне цене утврђене Ппнудпм из шл. 1 пвпг угпвпра су фиксне и непрпменљиве дп 
кпнашнпг изврщеоа угпвпра. 
У цену су урашунати сви трпщкпви неппхпдни за исппруку предметних дпбара (трпщкпви 
трансппрта, исппруке и сви пстали зависни трпщкпви). 
 
Образац ппнуде и пбразац структуре цена су саставни деп угпвпра. Прпдавац дпбара ће 
цену исппрушених дпбара фактурисатни на пснпву јединишних цена датих у пбрасцу 
структуре цена, за кплишину исппрушених дпбара дп изнпса угпвпрене вреднпсти.  
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НАЧИН ПЛАЋАОА 
 

Члан 3. 
 

Нарушилац се пбавезује да изврщипцу исплати накнаду за исппрушена дпбра у рпку пд 45 
дана пд дана исппстављаоа исправне фактуре нарушипцу. 

 
РПКПВИ 

 
Члан 4. 

Прпдавац дпбара се пбавезује да дпбра из шлана 1. пвпг угпвпра исппруши какп је 
угпвпренп и према правилима ппсла у рпку пд ______ (слпвима:__________________)(пд 
минималнп 15 дана, а максималнп 30 дана)  дана пд дана пбпстранпг пптписиваоа 
угпвпра, а све у пквиру и у складу са спецификацијпм из кпнкурсне дпкументације кпја је 
саставни деп пвпг угпвпра, схпднп пптребама купца дп вреднпсти угпвпрених у шлану 2. 
пвпг угпвпра. 

 
ПБАВЕЗЕ ПРПДАВЦА 

 
Члан 5. 

Обавезе Прпдавца су:  

 да исппруши дпбра кпја су предмет пвпг угпвпра у свему према датим технишким 
карактеристикама и другим захтевима у Кпнкурснпј дпкументацији;  

 да квалитетнп и благпвременп изврщи угпвпрене пбавезе у складу за Закпнским 
прпписима и пратећим Правилницима кпји се пднпсе на пбласт предмета јавне 
набавке; 

 да угпвпрне пбавезе пбавља припритетнп, ефикаснп, квалитетнп и прпфесипналнп 
впдећи рашуна п ппслпвним интересима и угледу Нарушипца; 

 Да исппруши предметна дпбра у складу са рпкпм изврщеоа наведеним у шлану 4.  
пвпг угпвпра на адресу Купца – франкп магацин, ул. Радпја Дпманпвића бр. 2, 
Крагујевац; 
 

 Да у рпку пд 5 дана пд дана пбавещтеоа нарушипца птклпни недпстатке, акп 
нарушилац тпкпм прегледа и пријема исппрушених дпбара утврди да исппрушена 
дпбра имају недпстатке; 
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ПБАВЕЗЕ КУПЦА 
 

Члан 6. 
Обавезе Купца су:  

 Да ангажује лица за праћеое и реализацију пвпг Угпвпра; 
 

 Да приликпм пријема предметних дпбара утврди да ли су дпбра исппрушена у 
складу са пдредбама угпвпра и  спецификацијпм и схпднп ппнуди бр. _________  
пд ___.___.2016. гпдине за партију бр. _______; 

 Да акп су испуоени услпви из технишке спецификације, изврщи пријем предметних 
дпбара;  

 Да пп захтеву инфпрмище исппрушипца дпбара п свим елементима битним за 
квалитетну исппруку и изврщеое предмета пвпг Угпвпра. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
 

Члан 7. 
 

Прпдавац дпбара се пбавезује да у тренутку закљушеоа угпвпра нарушипцу преда једну 
бланкп сплп меницу, пптписану и пешатпм пверену пд стране пвлащћенпг лица са 
пппуоеним, пптписаним пд стране пвлащћенпг лица и пешатпм пвереним пбрасцем 
менишнпг писма – пвлащћеоа за кприсника бланкп сплп менице, пверенпм фптпкппијпм 
картпна деппнпваних пптписа  пверенп пешатпм банке и кппијпм захтева за регистрацију 
меница, пверенпм пд ппслпвне банке регистрпванпм у Регистру меница Нарпдне банке 
Србије, кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп, квалитетнп и у рпку изврщеоа 
ппсла, у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а щтп изнпси _____________ 
динара.  
 
Рпк важеоа менишнпг пвлащћеоа је петнаест дана дужи пд дана истека рпка за кпнашнп 
изврщеое ппсла. 
 

Нарушилац услуге ће активирати средствп финансијскпг пбезбеђеоа када изврщилац 
услуге  не испуоава све угпвпрпм преузете пбавезе на нашин и у рпкпвима кпји су 
угпвпрени, кап щтп је: неизврщеое исппруке дпбара, делимишнп изврщеое исппруке 
дпбара и кащоеое у изврщеоу исппруке дпбара, услуге не рещаваое рекламација у 
угпвпренпм рпку, ангажпваое кап ппдивпђаша лица кпје није навеп у ппнуди, кап и билп 
кпје другп неппступаое на кпје се дужник кап ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр, угпвпрпм 
пбавезује. 
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РАСКИД УГПВПРА 
 

Члан 8. 
 

Овај угпвпр се мпже раскинути у следећим слушајевима:  
- акп прпдавац не изврщи исппруку дпбара на нашин пписан у ппнуди бр. _______ пд 

________ гпдине и у складу са пдредбама пвпг угпвпра,  
- акп нарушилац не измири свпје пбавезе плаћаоа какп је у угпвпру предвиђенп,  
- укпликп се услед непредвиђених пкплнпсти у мпменту закљушеоа угпвпра не мпже 

пстварити сврха угпвпра,  
-   сппразумпм угпвпрних страна,  
- акп исппрушилац дпбара не птклпни недпстатке у рпку пд 5 дана пд дана 

пбавещтеоа пд стране нарушипца. 
- у другим слушајевима у складу са закпнпм.  

 
Нарушилац задржава правп да захтева надпкнаду щтете у слушају раскида угпвпра 
кривицпм прпдавца.  
 
 

КВАЛИТЕТ 
 

Члан 9. 
 
Исппрушилац дпбара се пбавезује да сва дпбра за партију бр. ______ кпја су предмет пвпг 
угпвпра исппруши у складу са важећим стандардима и прпписима, у складу са Закпнпм и 
пратећим ппдзакпнским актима кпји се пднпсе на предмет јавне набавке, кап и према 
квалитету и карактеристикама утврђеним и прпписаним у технишкпј спецификацији. 

ПСТАЛЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

Средства за реализацију пвпг угпвпра пбезбеђена су Закпнпм п бучету за 2016. гпдину 

(„Сл. гласник РС“, брпј 103/2016). Плаћаое дпспелих пбавеза насталих у 2016. гпдини, 

врщиће се дп висине пдпбрених апрппријација за ту намену, а у складу са закпнпм кпјим 

се уређује бучет за 2016. гпдину. 

Члан 11. 
 

Овај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пбе угпвпрне стране.  
Овај угпвпр се закљушује дп реализације исппруке свих предвиђених кплишина дпбара или 
дп испуоеоа финансијске вреднпсти, зависнп пд тпга щта пре наступи.  
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Нарушилац и Исппрушилац мпгу се пре истека важнпсти пвпг Угпвпра, а услед ппвећаоа 
пбима предмета набавке, сагласнпм изјавпм впља закљушити Анекс угпвпра, без 
спрпвпђеоа ппступка јавне набавке, с тим да вреднпст ппвећанпг пбима не мпже прећи 
вище пд 5% вреднпсти пвпг Угпвпра. 

Члан 12. 
 

У слушају сппра кпји мпже настати у реализацији пвпг угпвпра, угпвпрне стране су сагласне 
да настали сппр реще сппразумпм.  
Укпликп се сппр не мпже рещити сппразумпм, угпвпра се надлежнпст Привреднпг суда у 
Крагујевцу. 
На сва питаоа кпја нису регулисана пвим Угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима. 
 

Члан 13. 
 

Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих свака угпвпрна страна 
задржава пп 3 (три) примерка. 

 
Прпдавац                                М.П.                                    М.П.             Купац                   М.П.             Купац 

_____________________________                                              _____________________________ 

             

Члан групе 

М.П. 

____________________ 

 

Члан групе 

М.П. 

____________________ 

 

Наппмена: Ппнуђаш/пвлащћени шлан групе у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, је у 

пбавези да мпдел угпвпра пппуни, пптпище и пвери пешатпм шиме ће се сагласити са 

садржинпм истпг, у супрптнпм ће ппнуда бити пдбијена кап неприхватљива. 
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7. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Укпликп су ппједини дпкази на странпм језику 

ппнуђаши су уз ппнуду у пбавези да прилпже и превпд на српски језик. 

2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, 

затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први 

пут птвара. На кпверти назнашити за кпју се партију ппнуда ппднпси. 

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  

У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 

групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Ппнуду адресирати и дпставити на адресу: Медицинска щкпла са дпмпм ушеника „Сестре 

Нинкпвић“ Крагујевац, Радпја Дпманпвића брпј 2, 34000 Крагујевац, са назнакпм:  

 

„Ппнуда за јавну набавку дпбара – материјал за пбразпваое за извпђеое наставних вежби 

у кабинетима, пп партијама, ЈНМВ бр. 1.1.4/2016 за партију/е _______________                      

НЕ ПТВАРАТИ 

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп - дана  

04.11.2016 гпдине дп 11.  часпва. 

Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 

налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 

приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду 

п пријему ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и ташнп време пријема 

ппнуде.  

Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 

примљена пп истеку дана, сата и минута дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се 

неблагпвременпм и иста ће нептвпрена бити враћена ппнуђашу. 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка је пбликпвана у шетири партије: 1. Медицински пптрпщни материјал2.Хемијски 

прпизвпди. 3.Раствпри и супстанце  4.Фармацеутски прпизвпди 
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Инструкције за ппнуђача 

 

- Ппнуђаш мпже да ппднесе ппнуду за једну или вище партија. Ппнуда мпра да пбухвати 
најмаое једну целпкупну партију. 

- Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли се ппнуда пднпси на целпкупну набавку или 
самп на пдређене партије. 

- У слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за две или вище партија, пна мпра бити ппднета такп 
да се мпже пцеоивати за сваку партију ппсебнп, пднпснп да се за сваку партију мпже 
закљушити ппсебан угпвпр.  

- Дпкази из шл. 75. ЗЈН, у слушају да ппнуђаш ппднесе ппнуду за две или вище партија, не 
мпрају бити дпстављени за сваку партију ппсебнп укпликп се пднпсе на све партије, 
пднпснп дпстављају се у једнпм примерку, псим дпказа кпји се пднпсе кпнкретнп самп и 
на пдређену партију и тада се дпкази дпстављају ппсебнп и за сваку партију. 
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на 

нашин кпји је пдређен у кпнкурснпј дпкументацији за ппднпщеое ппнуде у смислу шлана 87. 

став 6. Закпна. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 

дпставља.  

Писанп пбавещтеое п измени, дппуни или пппзиву ппнуде ппнуђаш дпставља неппсреднп или 

путем ппщте на адресу: Медицинска щкпла са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац, 

Радпја Дпманпвића брпј 2, 34000 Крагујевац, са назнакпм: 

 

„Измена/ дппуна/ пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара – материјал за пбразпваое за 

извпђеое наставних вежби у кабинетима, ЈНМВ бр. 1.1.4/2016 за партију/е 

_____________________________________   

–  НЕ ПТВАРАТИ“ 

 

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 

6. ПТВАРАОЕ ППНУДА 
Јавнп птвараое ппнуда пбавиће кпмисија нарушипца у прпстпријама Медицинска щкпла са 
дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац, Радпја Дпманпвића брпј 2, 34000 Крагујевац, на 
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дан истека рпка за ппднпщеое ппнуда 04.11.2016 . гпдине, са ппчеткпм у 11: 30 часпва. 

 

7. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ 
 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 

У Обрасцу ппнуде, ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси 

ппнуду сампсталнп или кап заједнишку ппнуду, са ангажпваоем ппдизвпђаша или не. 

 

 

8. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде наведе да 

ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити 

ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити 

прекп ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп 

изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу. 

 

Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 

ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 

Ташки 3. кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 

утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 

пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Нарушилац не дпзвпљава пренпс дпспелих пптраживаоа директнп ппдизвпђашу у смислу 

шлана 80. став 9. Закпна п јавним набавкамa. 
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9. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 

кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 

набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) и 2) Закпна и тп ппдатке п: 

 

1) шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 

заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем, 

2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у Ташки 

3. кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва. 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 

Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 

ппнуду у име задругара. 

Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п 

јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 

Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне набавке 

и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 

 

10. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 

 

10.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 

 

Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и задатим 

технишким карактеристикама.  

Рпк плаћаоа се прецизира пд дана пријема исправнпг рашуна. Максимални рпк плаћаоа је 45 

дана. Не мпже се прихватити ппнуђенп аванснп плаћаое, пднпснп ппнуда ппнуђаша кпји 
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ппнуди аванснп плаћаое биће пдбијена кап неприхватљива.  

Рпкпве ппнуђаш треба прецизнп да пдреди, у складу са пбрасцем ппнуде.  

Не мпгу се прихватити непрецизнп пдређени рпкпви (нпр. пд-дп, пдмах, пп дпгпвпру, 

сукцесивнп и сл.). У слушају да ппнуђаш непрецизнп пдреди рпкпве, ппнуда ће се сматрати 

неприхватљивпм. 

 

10.2. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 

У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 

ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 

Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 

 

10.3. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка 

Гарантни рпк  је перипд кпји је пдређен пд стране прпизвпђаша предметних дпбара. 

 

10.4. Захтев у ппгледу рпка исппруке дпбара 

Рпк исппруке укупних угпвпрених кплишина пп свакпј пд партија не мпже бити краћи пд 15 

дана пд дана пбпстранпг пптписиваоа угпвпра нити дужи пд 30 дана пд дана пбпстранпг 

пптписиваоа угпвпра. 

 

 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
 

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 

трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену 

ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 

 

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 
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92. Закпна. 

 

12. СРЕДСТВП ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 
 

Ппнуђаши пбезбеђују испуоеое свпјих угпвпрних пбавеза средствпм финансијскпг 
пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла: 

• Изјава ппнуђаша  да ће, акп му буде дпдељен угпвпр пп ппзиву у рпку из ппзива,  
издати регистрпвану бланкп сппствену меницу са менишним пвлащћеоем  и пверен картпн 
деппнпваних пптписа пд стране ппслпвне банке, кап гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла - 
непппзиву, безуслпвну, без права на пригпвпр и плативу  на први ппзив на изнпс пд 10% 
вреднпсти Угпвпра без ПДВ-а, са рпкпм важеоа минимум 15 (петнаест)  дана дужим пд дана 
изврщеоа свих угпвпрних пбавеза. 

• Наведену изјаву (дату у кпнкурснпј дпкументацији) дпстављају сви ппнуђаши кпји 
ппднпсе ппнуду, а бланкп сппствену меницу, менишнп пвлащћеое и кппију картпна 
деппнпваних пптписа кпд банке пверенпг пешатпм банке, дпставља самп ппнуђаш кпме буде 
дпдељен угпвпр на дан закљушеоа угпвпра пп свакпј партији ппјединашнп. Менице мпрају 
бити регистрпване у Регистру меница Нарпдне банке Србије, а кап дпказ изабрани ппнуђаш уз 
менице дпставља кппију захтева за регистрацију менице, пверену пд ппслпвне банке 
изабранпг ппнуђаша.  

Нарушилац услуге ће активирати средствп финансијскпг пбезбеђеоа када изврщилац услуге  не 
испуоава све угпвпрпм преузете пбавезе на нашин и у рпкпвима кпји су угпвпрени, кап щтп је: 
неизврщеое исппруке дпбара, делимишнп изврщеое исппруке дпбара и кащоеое у 
изврщеоу исппруке дпбара, услуге не рещаваое рекламација у угпвпренпм рпку, ангажпваое 
кап ппдивпђаша лица кпје није навеп у ппнуди, кап и билп кпје другп неппступаое на кпје се 
дужник кап ппнуђаш кпме је дпдељен угпвпр, угпвпрпм пбавезује. 

 

13. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 

распплагаое. 

 

14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
 

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд Нарушипца дпдатне инфпрмације 
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или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре истека рпка за 

ппднпщеое ппнуде. Нарушилац је дужан да у рпку пд три дана пд дана пријема захтева  

пдгпвпри на пстављена питаоа и да истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних 

набавки и на свпјпј интернет страници. 

Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима и пдгпвприма врщи се на 

нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН, и тп: 

- писаним путем, пднпснп путем: 

 Ппште на адресу наручипца: Медицинска шкпла са дпмпм ученика „Сестре 
Нинкпвић“ Крагујевац, Радпја Дпманпвића брпј 2, 34000 Крагујевац са назнакпм - 
„Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа за Кпмисију за јавну набавку дпбара – материјал 
за пбразпваое за извпђеое наставних вежби у кабинетима, пп партијама, ЈНМВ бр. 
1.1.4/2016, или путем електрпнске ппште - e-mail адреса:  nabavkemedskg@gmail.com у 
пквиру раднпг времена наручипца. 

 

 

 Радним данима у Медицинске шкпла са дпмпм ученика „Сестре Нинкпвић“ 
Крагујевац сматрају се дани пд ппнедељка дп петка. Субпта и недеља су нерадни 
дани. 
 

Радним временпм у Медицинске щкпле са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац 

сматра се време пд 08 дп 14  шаспва. 

Aкп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша 

путем електрпнске ппщте, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране 

захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини 

када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 

 

15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  

 

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 

захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и 

уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг 

ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна). 

Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 

кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити 
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примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу 

(увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша. 

Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 

приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа. 

У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 

Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву. 

 

16.  КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 

интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 

 

17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА  
 

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 

кпмисији.  

Захтев за защтиту права се мпже дпставити Нарушипцу и путем електрпнске ппщте на мејл: 

nabavkemedskg@gmail.com свакпг раднпг дана (ппнедељак – петак), пд 08 дп 14  шаспва. 

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 

радое нарушипца, псим акп пвим закпнпм није другашије пдређенп.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 

ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране 

нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 

дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН предхпднп 

указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка 

за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 4. пве ташке, сматраће се благпвременим 

укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое 
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захтева за защтиту права је десет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних 

набавки и интернет страници Нарушипца. 

Висина таксе:  

 60.000,00 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси у птвпренп ппступку јавне 
набавке  

 

Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 60.000,00 

динара (брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, ппзив на брпј ЈНМВ бр. 1.1.3/2016, сврха: ЗЗП; 

Медицинска щкпла са дпмпм ушеника „Сестре Нинкпвић“ Крагујевац; ЈНМВ бр. 1.1.4/2016, 

прималац: Бучет Републике Србије).  

 

Обавезни елементи Захтева за защтиту права: 

1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт; 

2) назив и адресу нарушипца; 

3) ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца; 

4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке; 

5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују; 

6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. пвпг закпна; 

7) пптпис ппднпсипца. 

Акп ппднети захтев за заштиту права не садржи све пбавезне елементе, наручилац ће такав 

захтев пдбацити закључкпм. 

Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 

 

18.  МПДЕЛ УГПВПРА 
 

Мпдел угпвпра садржи све битне елементе из кпнкурсне дпкументације, знашајне за ефикасну 

и екпнмпмишну реализацију предмета јавне набавке.  

Ппнуђашу није дпзвпљенп да меоа садржину Мпдела угпвпра. 

Садржина мпдела угпвпра мпра бити истпветна са садржинпм угпвпра кпји нарушилац 



Медицинска шкпла са дпмпм ученика “Сестре Нинкпвић”,                                                                                                          
                             Радпја Дпманпвића 2,  
                             34000, Крагујевац 
           
 

56 
 

закљушује са ппнуђашем кпме је угпвпр дпдељен. 

Ппнуђаш дпставља за сваку партију за кпју ппднпси ппнуду мпдел угпвпра. 

 

19.  ИЗМЕНА УГПВПРА 
 

Нарушилац мпже накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци без спрпвпђеоа ппступка јавне 

набавке ппвећати пбим предмета набавке, с тим да се вреднпст угпвпра мпже ппвећати 

максималнп дп 5% пд укупне вреднпсти првпбитнп закљушенпг угпвпра, при шему укупна 

вреднпст ппвећаоа угпвпра не мпже да буде већа пд 5.000.000,00 динара. 

 

У ппвећаоа пбима предмета набавке нарушилац је дужан да дпнесе пдлуку п измени угпвпра 

и да у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа исту пбјави на Ппрталу јавних набавки.  

Неће се сматрати изменпм угпвпра исправка рашунских и других технишких грещака у угпвпру. 

Ппнуђене јединишне цене су фиксне и не мпгу се меоати у рпку реализације угпвпра. 

 

20.  РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Нарушилац је дужан да угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у 
рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, пднпснп 
када се стекну услпви за закљушеое угпвпра.  

 

Ппнуђаш је дужан да пптписани угпвпр дпстави нарушипцу у рпку не дужем пд пет дана 
рашунајући пд дана када му је дпстављен угпвпр на пптписиваое. 

 

Нарушилац мпже и пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права закљушити угпвпр 
п јавнпј набавци:  

- акп је ппднета самп једна ппнуда, псим у прегпварашкпм ппступку без пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда. 

 

Укпликп ппнуђаш не дпстави пптписан угпвпр у рпку не дужем пд пет дана рашунајући пд дана 
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када му је дпстављен угпвпр на пптписиваое сматраће се да је пдустап пд пптписиваоа 
угпвпра и нарушилац ће угпвпр дпделити следеће рангиранпм ппнуђашу.  

 

 

 

 

 

 

 

 


