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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: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 01-70/2019 и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку  бр. 01-70-1/2019, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности  лабораторијских реагенаса и закупа 

апарата 
ЈН бр 1/2019 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 

5 

       IV Правила оквирног споразума          6 

 
V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 
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VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

VII Образац понуде 20 

VIII Модел оквирног споразума 23 

IX Образац трошкова припреме понуде 37 

X Образац изјаве о независној понуди 38 

XI Образац A 39 

XII Образац A1 40 

XIII Образац структуре цена 42 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић  
Адреса:34240 Кнић 
Интернет страница: www.dzknic.rs  
e-mail : dzknic@gmail.com  
 

 

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, 
ради закључења оквирног споразума. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1/2019 су добра. 
 
4. Набавка је обликована по партијама 
 
5. Напомена: Није резервисана јавна набавка 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт:Лепосава Мијатовић, 
Е - mail адреса - број факса: dzknic@gmail.com -034/510-173.  
 
7.Радно време : 
Радним данима у Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић  сматрају се 
дани од понедељка до петка. Субота и недеља су нерадни дани.  
Радним временом у Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић  сматра се 
време од 7:00 до 15:00 сати. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dzknic@gmail.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1/2019 су добра-лабораторијски реагенси и закуп 
апарата за потребе Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић 
назив и ознака из општег речника набавке: лабораторијски реагенси  
33696000; РА02-0 закуп 

 

2. Партије 
Набавка је обликована по партијама и то: 
 
Партија 1– Биохемијски реагенси  
             
Партија 2– Биохемијски реагенси 2 
 
Партија 3– Хемостаза   
 
Партија 4– Хематолошки реагенси  
 
Партија 5– Хемикалије  
 
Понуђачи су дужни да уз понуђене реагенсе понуде и апарат у закуп, при чему 
изражавају цену закупа апарата за период од две године.  
Понуђачи су дужни да за понуђене апарате доставе упутство за рад на српском 
језику. 
Добра морају бити стандардног квалитета а место испоруке је Дома здравља 
Кнић. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

 
 

 

Спецификација тражених добара је дата у оквиру обрасца бр: XII 
СПЕЦИФИКАЦИЈА-КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 
ЦЕНЕ на странама од 42 до 53 конкурсне документације. 
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IV ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,  
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И  
УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 
Након спроведеног поступка jавне набавке мале вредности, наручилац ће 
закључити оквирни споразум за сваку од партија са једним понуђачем чија је 
понуда изабарана као најповољнија применом критеријума најнижа понуђена 
цена. 

 

Оквирни споразум се закључује на период од две године од дана потписивања 
оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију појединачно.  

На основу закљученог оквирног споразума може се закључити један или више 
појединачних уговора о јавној набавци у зависности од стварних потреба 
Наручиоца.  

Начин и услови за закључење појединачних уговора описани су у Моделу 
оквирног споразума (поглавље VIII). 
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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) 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 немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности и решење носиоца дозволе за стављање у промет 
медицинског средства  који је предмет набавке. 

 
 

1.2. 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) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

 

1.3. 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.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
6) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 
V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, осим услова под тачком 5) конкурсне 
документације који се доказује достављањем:- Решења 
Министарства здравља о дозволи за бављење прометом                                                  
лекова и медицинских средстава на велико. Дозвола мора бити 
важећа . За партију 5. Хемикалије потребно је доставити Дозволу 
за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија 
коју издаје Агенција за заштиту животне средине и безбедносне 
листе.. 

7) Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које 
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
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 пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 

5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

на интернет страницама надлежних органа. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са 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. 

 
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, ( тачка 5))у случају да понуђач поднесе понуду 

за две или више  партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно 
уколико се односе на две или више партија, односно достављају се у једном 
примерку. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
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 лабораторијски реагенси и закуп апарата 
број 1/2019, 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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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 набавке лабораторијски реагенси и закуп апарата 
број 1/2019, 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) 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:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Додатни услови 
 

 У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у 
поступку јавне набавке мора доказати:  

1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за 
стављање у промет предмета јавне набавке или доказ да предметно 
добро не подлеже регистрацији у АЛИМС-у.. 

2. да поседује референтну листу од најмање 5 здравствених установа 
као и изјаве овлашћених лица тих здравствених установа да су 
понуђене реагенсе користили на апарату који се нуди и да дају 
поуздане и валидне резултате. 

 
Доказивање испуњености додатних услова: 

 
*Додатни услов се доказује достављањем важећег Решења Агенције за 

лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне 
набавке, за сваку партију. Уколико неко од понуђених добара не подлеже 
регистрацији у АЛИМС-у, понуђач је дужан да достави оверену и потписану 
изјаву  да се предметно добро не сматра медицинским средством, те стога не 
подлеже регистрацији. 

*додатни услов под тачком 2. се доказује достављањем изјаве понуђача на 
сопственом обрасцу, дате под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу, као и изјаве одговорног лица најмање једне здравствене 
установе , на сопственом обрасцу, дате под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу. Изјаве морају бити потписане и оверене. 
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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. 
 
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 ,,Даница и Коста Шамановић 
34240 Кнић, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- 
лабораторијски реагенси и закуп апарата апарата, ЈН бр 1/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 25.02.2019. године до 12,00 часова.  

    

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и 
датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу 
понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

   
Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде са обрасцем структуре цена 

 Модел оквирног споразума (оверен и потписан) 

 Модел уговора (оверен и потписан) 

 Образац изјаве о независној понуди 

 Образац изјаве о испуњавању  услова из чл. 75 и 76 Закона 

 Доказ из тачке 5) конкурсне документације (обавезни услов) 

 Доказ о испуњењу додатног услова (Решење АЛИМС-а или Изјава 
понуђачакао и Изјава о референтној листи и изјави одговорног лица 
најмање једне здравствене установе) 

 Образац А 

 Наручилац ће понуду одбити ако: 
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
- понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења; 
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног 
конкурсном документацијом; 
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-ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће 
утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са 
другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге 
тражене обрасце) 

             
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. 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 ,,Даница и Коста Шамановић 34240 Кнић,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – лабораторијски реагенси и закуп 
апарата, ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара - лабораторијски реагенси и закуп 
апарата, ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – лабораторијски реагенси и закуп 
апарата, ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-– лабораторијски реагенси 
и закуп апарата, ЈН бр 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

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

 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 

 

 У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који 
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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 оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
оквирном споразуму.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу 
са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 
поглаваља V одељак 3.). 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке,  без обзира на број подизвођача.  

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум,  
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
4. понуђачу који ће издати рачун,  
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног 

споразума и уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3.). 

 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. 

 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 Рок за одложено плаћање је  90 (деведесет) дана од дана испостављања 
рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 

 Рок испоруке добара не може бити дужи од 3 дана од дана пријема 
поруџбине од стране наручиоца а трошкови испоруке падају на терет 
понуђача. Испорука је сукцесивна 

 Место испоруке :Дом здравља Кнић. 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 

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

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

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

 Наручилац задржава право да може одбити понуду понуђача уколико 
понуђач понуди цену закупа апарата изнад вредности опредељене у 
Финансијском плану наручиоца за закуп апарата. 

 Цена је фиксна и не може се мењати.  

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  

 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите 
животне средине. 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
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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. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail>dzknic@gmail.com. или 
факсом на број 034/510-173) тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 
5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН бр 1/2019. 

 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.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 

 
13. 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.  
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 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.  

 
14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ ИМАЈУ НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

 Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке , а уколико са 
таквим понуђачем буде закључен оквирни споразум, дужан је да у 
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
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 који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 
добро извршење посла мора да се продужи. 

 
15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО 
ИСТО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА:  
 
 

 Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења 
која је саставни део конкурсне документације. Понуђач је дужан да 
приликом закључења оквирног споразума достави средство обезбеђења 
за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на 
износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора. Менице морају 
бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од 
стране овлашћеног лица и оверене и копије картона са депонованим 
потписима овлашћених лица. 

 Наручилац је овлашћен да уновчи меницу у случају да Добављач не 
изврши своју обавезу из уговора која се односи на испоруку добара и 
испоруку апарата, одржавање и сервисирање апарата и резервне делове 
за апарате, као и на рокове испоруке. 

 У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке 
понуде) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног 
члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде.  

 Средство финансијског обезбеђења се предаје за сваку партију посебно. 
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„Најнижа понуђена цена“.  

 Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла , као саставни део понуде 
мора поднети доказ о домаћем пореклу робе-Уверење о домаћем 
пореклу робе које издаје Привредна комора Србије. Уколико је понуђач 
из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује 
Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или 
писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним 
органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 

 
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи 
рок испоруке. У случају истог рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда која је раније стигла на адресу наручиоца. 
 

 

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, као и да нема забрануза 
обављање делатности која је на снази у време подношења понуде.  
(Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

  
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.  
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 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 dzknic@gmail.com, факсом 
на број 034/510-173 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 закључењу оквирног споразума из чл. 40. 
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 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.  

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са 
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 

 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

 Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем за сваку 
партију, у року од 5 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 
оквирни споразум 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- лабораторијски реагенси и закуп апарата, ЈН бр 1/2019. 
 
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 
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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 понуђач 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 
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 Адреса: 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

5. Рок за одложено плаћање од дана   испостављања рачуна за испоручена добра  је 
90 дана 

6. Рок за испоруку добара од дана пријема поруџбине_______ (максимално 3 дана) 

7. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда 
(не краћи од 30 дана). 
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VIII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
  

 
 

Овај оквирни споразум закључен је између: 
 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
Матични број: ........................................ 
ПИБ:............................................... 
кога заступа................................................................... 
рачун..................................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
 и Добављача: ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
Матични број: ........................................ 
ПИБ:............................................... 
кога заступа................................................................... 
 рачун.................................................................................. 
(у даљем тексту: Добављач); 
 
 
Даље у тексту под заједничким називом „Стране" или појединачно „Страна" 
 
Стране у Оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео јн 
мале вредности добара – лабораторијски реагенси са закупом апарата 
бр. 1/2019, обликован по партијама, са циљем закључивања оквирног 
споразума на период од две године са једним понуђачем за сваку партију 
појединачно; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број 
.............. од ................., у складу са којом се закључује овај оквирни 
споразум између Наручиоца и Добављача за партију/е…………………; 

- да је Добављач доставио Понуду бр. ………… од ………….., која је дата у 
Прилогу 1 овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда 
Добављача), а која је заведена код Наручиоца под бројем ………….. од 
………….. године; 

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи 
уговор о јавној набавци;   

- да обавеза настаје потписивањем појединачног уговора о јавној набавци 
на основу овог оквирног споразума; 

- да су овим оквирним споразумом одређени сви услови за закључење 
уговора о јавној набавци добара; 

- да се појединачни уговор о јавној набавци добара закључује под 
условима из овог оквирног споразума. 

 
 
 ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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Члан 1. 

 
Предмет Оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање 
појединачних уговора о јавној набавци добара - лабораторијски реагенси са 
закупом апарата бр. 1/2019, између Наручиоца и Добављача, у свему према 
конкурсној документацији за ЈН бр 1/2019, Понуди Добављача, као и условима 
Оквирног споразума.  

Прилози:  

Прилог 1: Понуда Добављача  
Прилог 2: Модел Уговора о јавној набавци  
Прилог 3: Модел меничног овлашћења за добро извршење оквирног 
споразума 
Прилог 4: Модел меничног овлашћења за добро извршење уговора 

Прилози 1-4 чине саставни и обавезујући део Оквирног споразума. 
 

 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 2. 
 

Оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу 
даном потписивања Оквирног споразума од стране овлашћених представника 
Страна.   

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац у зависности од 
својих стварних потреба, може закључити са Добављачем један или више 
појединачних уговора о јавној набавци.   

 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 3. 
 
Вредност оквирног споразума износи .................................................... динара 
без обрачунатог ПДВ, односно .................................................................... динара 
са обрачунатим ПДВ [Наручилац уписује процењену вредност партије за две 
године важења оквирног споразума]. 
 
Уговори о јавним набавкама извршавају се по јединичним ценама из 
прихваћених понуда Добављача. Укупна вредност свих уговора о јавним 
набавкама не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног 
става. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 
 

Члан 4. 
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Након ступању на снагу Оквирног споразума, када настане потреба за 
предметом набавке, Наручилац ће писаним путем упутити позив Добављачу за 
закључење уговора о јавној набавци. 

Модел уговора о јавној набавци дат је у Прилогу 2 овог оквирног споразума. 

Добављач је дужан да се у року од два дана одазове позиву за закључење 
појединачног уговора. 

Наручилац ће у уговору о јавној набавци навести тачну спецификацију и 
количину медицинских средства која наручује, као и укупну вредност уговора о 
јавној набавци, према јединичним ценама датим у Прилогу 1 Оквирног 
споразума. 

Јединичне цене наведене у оквирном споразуму су исказане у динарима и 
фиксне су за период важења Оквирног споразума. 

Количина медицинских средстава је оквирна за све време важења овог 
оквирног споразума.  

Појединачни уговор о јавној набавци ступа на снагу даном обостраног 
потписивања од стране овлашћених представника Страна. 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума 
морају се закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се 
трајање појединих уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора 
подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати 
краће или дуже. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
 

Наручилац ће плаћање по сваком појединачном рачуну извршити на текући 
рачун Добављача у року од 90 (деведесет) дана од дана службеног пријема 
рачуна за извршену испоруку, обострано потписане отпремнице и обострано 
потписаног записника о квантитативном пријему без примедби. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на 
додату вредност Републике Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а 
плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

Рачун са пратећим документима Добављач доставља на адресу Наручиоца: 
Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“ Кнић, 34240 Кнић. 

 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 

Испорука добара која су предмет јавне набавке вршиће се према захтеву 
Наручиоца, у року не дужем од 2 (два) дана од дана пријема захтева 
Наручиоца за испоруку.  

Добављач испоручује медицинска средства у магацин Наручиоца на адреси 
Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић“ Кнић, 34240 Кнић. 
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СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА 

 
Члан 7. 

 
Добављач је дужан да по потписивању Оквирног споразума, а најкасније у року 
од 3 дана након ступања Оквирног споразума на снагу (за сваку партију 
посебно), преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као 
средство обезбеђења за добро извршење оквирног споразума.  

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 ......................... динара 
[навести износ од 10% процењене вредности јавне набавке за две године 
важења оквирног споразума за сваку партију посебно], што чини 10% од 
процењене вредности Оквирног споразума, без ПДВ-а, за период од две 
године, за сваку партију посебно.  

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу.  

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека важења Оквирног споразума.  

Модел меничног овлашћења за добро извршење Оквирног споразума дат је у 
Прилогу 3 Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Добављач не извршава своје 
обавезе на начин предвиђен Оквирним споразумом. 

 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 
Члан 8. 

 
Добављач се обавезује да по потписивању сваког појединачног уговора о јавној 
набавци, а најкасније у року од 3 дана након ступања појединачног уговора на 
снагу, Наручиоцу преда потписану, оверену и регистровану бланко сопствену 
меницу са меничним овлашћењем у циљу обезбеђења доброг и у року 
извршења свих уговорних обавеза Добављача, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење са назначеним износом од 10% од вредности појединачног уговора, 
без ПДВ-а, састављено према моделу датом у Прилогу 4 Оквирног споразума. 

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу.  

Рок важења менице је 30 дана дужи од дана потписивања записника о 
квантитативном пријему без примедби за сваки појединачни уговор. 

Меница се реализује уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин 
предвиђен појединачним уговором. 
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У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да 
обезбеди нову потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу под 
истим условима. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 
 
У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку медицинских 
средстава по сваком појединачном уговору, из разлога који се могу приписати 
Добављачу, Добављач је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у висини 
од 5‰ (пет промила) од вредности медицинских средстава која касне са 
испоруком, за сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од 
укупне вредности сваког појединачног уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања 
Добављача уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана 
од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
 
ПАКОВАЊЕ  

Члан 10. 
 

Добављач се обавезује да медицинска средства одговарајуће запакује, како би 
била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара - 
истовара и складиштења.           

Трошкове паковања медицинских средстава сноси Добављач. 

Свака кутија или пакет мора имати листу паковања. Све позиције морају бити 
јасно обележене и наведене како би се лакше идентификовале према 
отпремним документима.  

Добављач ће Наручиоцу доставити два примерка отпремнице. 
 
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

Члан 11. 
 
Квантитативни пријем медицинских средстава обавиће се при њиховом пријему 
о чему ће бити сачињен записник о квантитативном пријему. Пријем ће се 
вршити провером по ставкама из отпремнице.  

Добављач испоручује медицинска средства уз отпремницу која мора да садржи 
број уговора, као и назив медицинског средства из Прилога 1 Оквирног 
споразума.   

Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак 
или вишак испоручених медицинских средстава у односу на отпремницу и листу 
паковања, констатоваће се посебним комисијским записником који потписује 
комисија Наручиоца и представник Добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2  (два) дана отклони недостатке 
констатоване посебним записником.  

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног 
записника. 
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Ако Добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке код медицинских 
средстава или се исти понове, дужан је да неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, 
сачиниће се записник о квантитативном пријему без примедби. 
 
КВАЛИТЕТ 
                                                                      Члан 12. 
 
Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са Законом о лековима 
и медицинским средствима („Сл. гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12), и другим 
позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено медицинско средство ново, из текуће 
производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са 
одредбама овог оквирног споразума. 

У случају основане сумње у квалитет испоручених медицинских средстава, 
Наручилац има право да затражи проверу квалитета од стране надлежне 
институције на основу Закона о лековима и медицинским средствима и 
подзаконског акта који прописује начин контроле квалитета медицинских 
средстава, а на терет добављача.    

Уколико се у поступку контроле квалитета утврди да медицинска средства не 
одговарају стандарду квалитета, о чему надлежна институција издаје 
сертификат анализе са црвеном линијом, у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима и подзаконским актом који прописује начин контроле 
квалитета медицинских средстава, добављач се обавезује да, у року од 7 
(седам) дана од дана издавања сертификата анализе, испоручена медицинска 
средства која не одговарају стандарду квалитета замени новим медицинским 
средствима друге серије. 

У случају да надлежна институција у поступку ванредне контроле других серија 
истог медицинског средства утврди, укупно за три серије медицинског средства 
исто одступање од стандарда квалитета, које је наведено у сертификату из 
претходног става, Наручилац може да раскине оквирни споразум и појединачни 
уговор достављањем писаног обавештења добављачу, а може и да одбије 
понуде, које добављач поднесе, као понуђач, у наредним поступцима јавних 
набавки за исти предмет јавне набавке (негативне референце), у складу са 
одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама. 
Медицинска средства која се испоручују морају бити стерилно упакована, са 
роком употребе који не може бити краћи од 60% укупног произвођачког рока 
употребе рачунајући од дана испоруке. 

Комисија Наручиоца, ће приликом пријема медицинских средстава упоредити 
узорак достављен уз понуду, са испорученим медицинским средством. Уколико 
Добављач испоручи добро које се разликује у односу на достављени узорак, 
неће бити извршен пријем медицинских средстава. 

Добављач се обавезује да приликом испоруке медицинских средстава достави 
сертификат анализе за сваку испоручену серију у складу са Законом о 
лековима и медицинским средствима. 

Ако се након пријема медицинских средстава утврди недостатак који се није 
могао открити уобичајеним прегледом медицинских средстава приликом 
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њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу 
писану рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу 
друго добро без недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане 
рекламације Наручиоца. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 13. 
 
Уколико после закључења Оквирног споразума наступе околности више силе 
које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, 
рокови извршења обавеза Страна оправдано ће се продужити за време 
трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја Страна и који нису могли 
бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила могу се 
сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и 
пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне 
одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). Недостатак репроматеријала 
и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу 
Страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 14. 
 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне по 
појединачном говору, Наручилац може путем писаног обавештења позвати 
Добављача да заврши испоруку медицинских средства или њеног дела која 
касни у одређеном временском периоду, а такав рок мора да буде разуман, 
узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. Ако Добављач не заврши испоруку у тако датом року, Наручилац 
ће имати право да одмах раскине Оквирни споразум достављањем писаног 
обавештења Добављачу.  

Наручилац може да раскине Оквирни споразум достављањем писаног 
обавештења Добављачу у случају да медицинска средства не одговарају 
стандарду квалитета, у складу са ставом 5. члана 11. овог оквирног споразума. 

Свака Страна може да раскине овај оквирни споразум давањем писаног 
обавештења другој Страни уколико се догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду Оквирног споразума/појединачног 
уговора и по пријему писаног обавештења у коме се наводи прекршај или 
повреда овог оквирног споразума/појединачног уговора пропусти да 
исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) дана или у било којем 
дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок 
мора да буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 
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- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико 
друга Страна постане неспособна за плаћање и ако такав поступак не 
буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од датума покретања 
поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 12. овог оквирног 
споразума. 

 
 
 
МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

Члан 15. 
 

За тумачење уговорних одредби и за све оно што није изричито регулисано 
Оквирним споразумом, као и за сва спорна питања која могу настати из овог 
оквирног споразума, примењиваће се одговарајући позитивноправни прописи 
Републике Србије.  
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 16. 
 

Све спорове проистекле из или у вези са Оквирним споразумом, укључујући и 
сва питања везана за његово постојање, важење или раскид, Стране ће 
решавати споразумно. Све спорове које Стране не могу да реше споразумно, 
решаваће стварно надлежан суд у Крагујевцу. 

 
 
 
 

БРОЈ ПРИМЕРАКА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 17. 

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) 
примерка задржава Наручилац, а 1 (један) Добављач. 

Сваки уредно потписан примерак овог оквирног споразума има значење 
оригинала и производи подједнако правно дејство. 

 

 
ДОБАВЉАЧ   НАРУЧИЛАЦ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Овај уговор закључен је између: 
 
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
 и Добављача: 
 

1.  ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Добављач). 
 
Даље у тексту под заједничким називом „Стране" или појединачно „Страна" 
  
Стране заједнички констатују: 
 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак 

јавне набавке мале вредности добара –лабораторијски реагенси са закупом 
апарата бр ЈН 1/2019. 

- да је Наручилац закључио Оквирни споразум за партију/е………………… 
са Добављачем за на основу Одлуке бр. ………………… од 
………………….. године; 

- да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом 
бр. ……………….. од ………………… године (у даљем тексту: Оквирни 
споразум),    

 
На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе 
оквирног споразума.    
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је испорука добара – лабораторијски реагенси-партија 
____________________према Спецификацији медицинских средстава, која се 
налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни и обавезујући део.    
 
 
 
 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 2. 
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Укупна вредност Уговора износи: 

............................................ динара без ПДВ-а. 
 

Јединичне и укупна цена наведене у Уговору фиксне су у динарима за период 
реализације Уговора и не садрже ПДВ. 

Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом 
Наручиоца за 2019. годину за ове намене.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2020. години, Наручилац ће 
реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског 
плана за 2020. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену 
бити одобрена у тој буџетској години. 
Вредност овог уговора може се повећати максимално до 5% од укупне 
вредности, у складу са чланом 115. став 1. Закона. 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

Наручилац ће плаћање извршити на текући рачун Добављача у року од 90 
(деведесет) дана од дана службеног пријема рачуна за извршену испоруку, 
обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о 
квантитативном пријему без примедби. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на 
додату вредност Републике Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а 
плаћање одложено на штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

Рачун са пратећим документима Добављач доставља на адресу Наручиоца: 
Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић. 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 
 
Испорука добара која су предмет ове јавне набавке вршиће се према захтеву 
Наручиоца, у року не дужем од 2 (два) дана од пријема захтева Наручиоца за 
испоруку.  

Добављач испоручује медицинска средства у магацин Наручиоца на адреси 
Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 5. 
 

Добављач се обавезује да по потписивању Уговора, а најкасније у року од 3 
дана након ступања Уговора на снагу, Наручиоцу преда потписану, оверену и 
регистровану бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем у циљу 
обезбеђења доброг и у року извршења свих уговорних обавеза Добављача, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. 
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење са назначеним износом од 10% од вредности појединачног уговора, 
без ПДВ-а, састављено према моделу датом у Прилогу 4 Оквирног споразума. 

Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу.  

Рок важења менице је 30 дана дужи од дана потписивања записника о 
квантитативном пријему без примедби. 

Меница се реализује уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин 
предвиђен Уговором. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да 
обезбеди нову потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу под 
истим условима. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 
 
У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку медицинских 
средстава, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан 
да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 5‰ (пет промила) од вредности 
медицинских средстава која касне са испоруком, за сваки дан закашњења, а 
највише до 10% (десет процената) од укупне вредности Уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања 
Добављача уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана 
од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
 
ПАКОВАЊЕ  

Члан 7. 
 
Добављач се обавезује да медицинска средства одговарајуће запакује, како би 
била заштићена од оштећења или губитка за време транспорта, утовара - 
истовара и складиштења.           

Трошкове паковања медицинских средстава сноси Добављач. 

Свака кутија или пакет мора имати листу паковања. Све позиције морају бити 
јасно обележене и наведене како би се лакше идентификовале према 
отпремним документима.  

Добављач ће Наручиоцу доставити два примерка отпремнице. 
 
КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

Члан 8. 
 

Квантитативни пријем медицинских средстава обавиће се њиховом пријему о 
чему ће бити сачињен записник о квантитативном пријему. Пријем ће се вршити 
провером по ставкама из отпремнице.  

Добављач испоручује медицинска средства уз отпремницу која мора да садржи 
број уговора, као и назив медицинског средства из Прилога 1 Уговора.   
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Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак 
или вишак испоручених медицинских средстава у односу на отпремницу и листу 
паковања, констатоваће се посебним комисијским записником, и који потписује 
комисија Наручиоца и представник Добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана отклони недостатке 
констатоване посебним записником.  

Рок за отклањање недостатака почиње да тече од дана потписивања посебног 
записника. 

Ако Добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке код медицинских 
средстава или се исти понове, дужан је да неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, 
сачиниће се записник о квантитативном пријему без примедби. 
 
КВАЛИТЕТ 
                                                                      Члан 9. 
 
Квалитет медицинских средстава мора да буде у складу са у складу са Законом 
о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12), и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено медицинско средство ново, из текуће 
производње, неупотребљавано, квалитетно и функционално у складу са 
одредбама овог оквирног споразума. 

У случају основане сумње у квалитет испоручених медицинских средстава, 
Наручилац има право да затражи проверу квалитета од стране надлежне 
институције на основу Закона о лековима и медицинским средствима и 
подзаконског акта који прописује начин контроле квалитета медицинских 
средстава, а на терет добављача.    

Уколико се у поступку контроле квалитета утврди да медицинска средства не 
одговарају стандарду квалитета, о чему надлежна институција издаје 
сертификат анализе са црвеном линијом, у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима и подзаконским актом који прописује начин контроле 
квалитета медицинских средстава, добављач се обавезује да, у року од 7 
(седам) дана од дана издавања сертификата анализе, испоручена медицинска 
средства која не одговарају стандарду квалитета замени новим медицинским 
средствима друге серије. 

У случају да надлежна институција у поступку ванредне контроле других серија 
истог медицинског средства утврди, укупно за три серије медицинског средства 
исто одступање од стандарда квалитета, које је наведено у сертификату из 
претходног става, Наручилац може да раскине оквирни споразум и појединачни 
уговор достављањем писаног обавештења добављачу, а може и да одбије 
понуде, које добављач поднесе, као понуђач, у наредним поступцима јавних 
набавки за исти предмет јавне набавке (негативне референце), у складу са 
одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама. 

Медицинска средства која се испоручују морају бити стерилно упакована, са 
роком употребе који не може бити краћи од 60% укупног произвођачког рока 
употребе рачунајући од дана испоруке. 
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Добављач се обавезује да приликом испоруке медицинских средстава достави 
сертификат анализе за сваку испоручену серију у складу са Законом о 
лековима и медицинским средствима. 

Ако се након пријема медицинских средстава утврди недостатак који се није 
могао открити уобичајеним прегледом медицинских средстава приликом 
њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу 
писану рекламацију. 

Добављач се обавезује да недостатак утврђен отклони или да преда Наручиоцу 
друго добро без недостатака. 

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане 
рекламације Наручиоца. 
 
ВИША СИЛА 

Члан 10. 
 
Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до 
ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења 
обавеза Страна оправдано ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја Страна и који нису могли 
бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила могу се 
сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и 
пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне 
одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). Недостатак репроматеријала 
и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу 
Страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 
 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, 
Наручилац може путем писаног обавештења позвати Добављача да заврши 
испоруку медицинских средства или њеног дела која касни у одређеном 
временском периоду, а такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир 
техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала закашњења. Ако 
Добављач не заврши испоруку у тако датом року, Наручилац ће имати право да 
одмах раскине Уговор достављањем писаног обавештења Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писаног обавештења 
Добављачу у случају да медицинска средства не одговарају стандарду 
квалитета, у складу са ставом 5. члана 9. овог уговора.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења 
другој Страни уколико се догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног 
обавештења у коме се наводи прекршај или повреда овог уговора 
пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) дана или у 
било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а 
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такав рок мора да буде разуман узимајући у обзир све релевантне 
околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико 
друга Страна постане неспособна за плаћање и ако такав поступак не 
буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од датума покретања 
поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 10. овог уговора. 
 
 
 
 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
Члан 12. 

 
За тумачење уговорних одредби и за све оно што није изричито регулисано 
Уговором, као и за сва спорна питања која могу настати из овог уговора, 
примењиваће се одговарајући позитивноправни прописи Републике Србије.  
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан 13. 

 
Све спорове проистекле из или у вези са Уговором, укључујући и сва питања 
везана за његово постојање, важење или раскид, Стране ће решавати 
споразумно. Све спорове које Стране не могу да реше споразумно, решаваће 
стварно надлежан суд у Крагујевцу. 

 
БРОЈ ПРИМЕРАКА УГОВОРА 

 
Члан 14. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка 
задржава Наручилац, а 1 (један) Добављач. 

Сваки уредно потписан примерак овог уговора има значење оригинала и 
производи подједнако правно дејство. 
 

ДОБАВЉАЧ   НАРУЧИЛАЦ 

   

 
 
 
 

 
НАПОМЕНА: 
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се 
изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају 
да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из 
предметне конкурсне документације. 
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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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке лабораторијски реагенси и закуп апарата , бр 1/2019, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ  A 
 

 

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 

124/12, 14/2015 и 68/2015) и члан 12 Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 

124/12 , 14/2015 и 68/2015), као ПОНУЂАЧ,  у ЈН број 1/2019– Лабораторијски 

раегенси и закуп апарата, приликом потписивања уговора,  доставити наручиоцу 

средство обезбеђења, регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од 

укупне вредности закљученог уговора. 

Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона 

са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. 

 

 

 

Датум:                                                                         Потпис овлашћеног лица: 

__________________                                                            _________________________ 

 

 

М.П. 
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XII  ОБРАЗАЦ  A1 

ПРИЛОГ 3: МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
ДУЖНИК 
(НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА) 
м.б. ___________ 
ПИБ  ___________ 
ТЕКУЋИ РАЧУН _____________ банка __________________ 
ИЗДАЈЕ  

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 
 
КОРИСНИК: Дом здравља "Даница и Коста Шамановић"Кнић (поверилац)  
Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ____________ и 
овлашћујемо Дом здравља "Даница и Коста Шамановић"Кнић, као повериоца, 
да предату меницу може попунити на износ од 10% укупне вредности Оквирног 
споразума бр. ___________ од ____________ године (у даљем тексту: Уговор) 
што износи ______________ динара, уколико Дужник не изврши потпуно или 
делимично обавезе по Оквирног споразума, као што је дефинисано у 
поменутом  Оквирном споразуму.  
Овлашћујемо Дом здравља "Даница и Коста Шамановић"Кнић, као повериоца, 
да у складу са одредбама предметног Оквирног споразума, може попунити 
меницу за наплату за износ дуга према одредбама Оквирног споразума и да 
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са 
важећим прописима изврши наплату са свих рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА), а у 
корист Дом здравља "Даница и Коста Шамановић"Кнић. 
 

(НАЗИВ ДУЖНИКА) се одриче права на повлачење овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу 
за наплату. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до 
промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране (НАЗИВ ДУЖНИКА). 

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање 
средствима са рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА), XXXXXX  XXXXX. 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 
задржава (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Дом здравља "Даница и Коста 
Шамановић"Кнић. 
 

У 
_____________________, 
 
Дана 
__________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Издавалац  менице: 
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ПРИЛОГ 4: МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА 
 
ДУЖНИК 
(НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА) 
м.б. ___________ 
ПИБ  ___________ 
ТЕКУЋИ РАЧУН _____________ банка __________________ 
ИЗДАЈЕ  

 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 
 
КОРИСНИК: Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" 

 (поверилац)  
Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ____________ и 
овлашћујемо Дом здравља "Даница и Коста Шамановић", као повериоца, да 
предату меницу може попунити на износ од 10% укупне вредности Уговора бр. 
___________ од ___________ године (у даљем тексту: Уговор) што износи 
______________ динара, уколико Дужник не изврши потпуно или делимично 
обавезе по Уговору, као што је дефинисано у поменутом  Уговору.  
Овлашћујемо Дом здравља "Даница и Коста Шамановић", као повериоца, да у 
складу са одредбама предметног Уговора, може попунити меницу за наплату за 
износ дуга према одредбама Уговора и да безусловно и неопозиво, без 
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши 
наплату са свих рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист Дом здравља "Даница и 
Коста Шамановић". 
 

(НАЗИВ ДУЖНИКА) се одриче права на повлачење овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу 
за наплату. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до 
промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране (НАЗИВ ДУЖНИКА). 

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање 
средствима са рачуна (НАЗИВ ДУЖНИКА), XXXXXX  XXXXX. 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 
задржава (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Дом здравља "Даница и Коста 
Шамановић"Кнић. 
 
У 
_______________________, 
 
Дана __________________ 

 

Издавалац  менице: 

 
 
Напомена: Менично овлашћење-писмо предаје изабрани понуђач на дан потписивања 
уговора.  
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XII  СПЕЦИФИКАЦИЈА-КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 
 
Стране 42 до 53 
 
НАПОМЕНА: ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ СУ ПРИКАЗАНЕ ЗА ПЕРИОД ОД ДВЕ 
ГОДИНЕ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рб. РЕАГЕНС 
Јединица 

мере 

Оквир
не 

коли-
чине  

Ппнуђени 
прпизвпд 

Прпизвпђач 

Јед. 
цена 
без 

ПДВ-а 

ПДВ 
% 

Јед. цена 
са ПДВ-

пм 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-пм 

        7 + (7 x 8) 4 x 7 4 x 9 

        Партија 1 – Биохемијски реагенси-   Образац структуре цена 

1. GLUKOZA sa standardom GOD PAP анализа 13000        

2. HOLESTEROL sa standardom 
анализа 

13000        

3. HDL holesterol direktni 
анализа 

2000        

4. UREA 
анализа 

13000        

5. KREATININ (cinetic) 
анализа 

22000        

 6. BILIRUBIN UKUPNI (DPD metoda) 
анализа 

7000        

7. BILIRUBIN DIREKTNI (DPD metoda) 
анализа 

5000        

8. ALT (cinetic) 
анализа 

11000        

9. AST (cinetic) 
анализа 

11000        

10. ALKALNA FOSFATAZA IFCC 
анализа 

2500        

11. ACIDI URICUM 
анализа 

2500        

12. PROTEINI  sa standardom 
анализа 

1100        
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13. ALBUMIN LIQUI BCG sa standardom 
анализа 

1100        

14. TRIGLICERIDI  sa standardom 
анализа 

9000        

15. GGT  
анализа 

1100        

16. 
MULTIKALIBRATOR 

 

пакпваое 

2 

       

17. KONTROLNI SERUM - P  
 ml 

60        

18. KONTROLNI SERUM - N 
 ml 

60        

19. GVOŽĐE U SERUMU (Hromazurol B) 
анализа 

2200        

20. 
CRP STANDARD  

 

 

         ml 10 

       

21. CRP REAGENS (očitavanje na 540nm) 
aнализа 

3500        

22. CRP kontrola N 
ml 

2        

23. CRP kontrola P 
ml 

2        

24. HbA1C reagens (očitavanje na 670nm) 
анализа 

2200        

25. HbA1C kalibrator (4х0,5мл) 
пакпваое 

2        

26. HbA1C kontrola N 
ml 

1        

27. HbA1C kontrola P 
ml 

1        
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НАПОМЕНА: Реакциона запремина 300 микролитара. 

 

 

 

 

 

28. KALCIJUM (arsenazo) 
анализа 

1500        

29 FOSFOR 
анализа 

1500        

30. 
Reagens za proteine u urinu sa 
standardom 

анализа 

7000 
       

31. LDH IFCC 
анализа 

200        

32. TIBC 
анализа 

1000        

33. 
Sredstvo za održavanje aparata 

Za traženi 

broj analiza 
 

       

                                                                                                            UKUPNA CENA REAGENASA ZA PARTIJU 1 : 

                                                                                              CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 1: 

         UKUPNA VREDNOST PARTIJE 1(bez PDV-a) (UKUPNA CENA REAGENASA + ZAKUP APARATA: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рб. РЕАГЕНС 
Јединица 

мере 

Оквир
на 

колич
ина 

Ппнуђени 
прпизвпд 

Прпизвпђач 

Јед. 
Цена 
без 

ПДВ-а 

ПДВ 
% 

Јед. Цена 
са ПДВ-

пм 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-пм 

        7 + (7 x 8) 4 x 7 4 x 9 

        Партија 2  – Биохемијски реагенси 2  –Образац структуре цена 

1. Reagens za  kapilarno određivanje CRP анализа 1000        

                                                                                   UKUPNA CENA REAGENASA ZA PARTIJU 2 : 

                                                                                   CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 2: 

                                                                                   UKUPNA VREDNOST PARTIJE 2(bez PDV-a) (UKUPNA CENA REAGENASA + ZAKUP APARATA 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рб. РЕАГЕНС 
Јединица 

мере 

Оквир
на 

колич
ина 

Ппнуђени 
прпизвпд 

Прпизвпђач 

Јед. 
Цена 
без 

ПДВ-а 

ПДВ 
% 

Јед. Цена 
са ПДВ-

пм 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-пм 

        7 + (7 x 8) 4 x 7 4 x 9 

        Партија 3  – Хемостаза  –Образац структуре цена 

1. Reagens za  određivanje Pta анализа 4000        

2. KONTROLNA PLAZMA N ml 2        

3. KONTROLNA PLAZMA P ml 2        

4. FIBRINOGEN анализа 5000        

5. 
KUGLICE I KIVETE  

za 
predviđeni 
broj analiza 5000 

       

                                                                                   UKUPNA CENA REAGENASA ZA PARTIJU 3 : 

                                                                                   CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 3: 

                                                                                   UKUPNA VREDNOST PARTIJE 3(bez PDV-a) (UKUPNA CENA REAGENASA + ZAKUP APARATA 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Рб. РЕАГЕНС 
Јединица 

мере 

Оквирна 
коли-
чина 

Ппнуђени 
прпизвпд 

Прпизвпђач 

Јед. 
Цена 
без 

ПДВ-а 

ПДВ 
% 

Јед. Цена 
са ПДВ-

пм 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-пм 

        7 + (7 x 8) 4 x 7 4 x 9 

        Партија 4  – Хематолошки реагенси- Образац структуре цена 

1. Sredstvo za svakodnevno održavanje  
aparata 

реалнп за 

тражени 

брпј анализа 
 

       

2. Sredstvo za liziranje ćelija 
анализа 

13000        

3. 
 
Diluent  

анализа 
13000        

4. Sredstvo za kalibraciju aparata  
 

реалнп за 

тражени 

брпј анализа 
 

       

5. 

 
 
Kontrolna krv, 3 nivoa (L,N,H)  
 
 

ml 

24 

       

 
Napomena: u cenu je uračunat papir 
za  štampanje rezultata  

 
        

                                                                                                                              UKUPNA CENA REAGENASA ZA PARTIJU 4 : 

                                                                                                               CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 4: 

                        UKUPNA VREDNOST PARTIJE 4(bez PDV-a) (UKUPNA CENA REAGENASA + ZAKUP APARATA: 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 РЕАГЕНС 
Јединица 

мере 

Оквир
на 

коли-
чина 

Ппнуђени 
прпизвпд 

Прпизвпђач 

Јед. 
цена 
без 

ПДВ-а 

ПДВ 
% 

Јед. цена 
са ПДВ-

пм 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-пм 

        7 + (7 x 8) 4 x 7 4 x 9 

Партија 5- Хемикалије-Образац структуре цена 

1. ERLIH-ov reagens 

ml 
200        

2. BAKAR SULFAT gr 
1000 

       

3. KALCIJUM HLORID 

gr 
1000        

4, HAYEMO-ov rastvor 

ml 
200        

5. K2-EDTA, 10% 

ml 

200        

6. NaOH 

gr 
2000        

7. Na-K TARTARAT 

gr 
400        

8. SULFOSALICILNA KISELINA 

gr 
8000        

9. HROM-SUMPORNA KISELINA 

ml 

10000        

10. KALIJUM JODID 

gr 
500        

11. NATRIJUM CITRAT 

gr 
1000        

12. DRAPKINOV REAGENS 

ml 
2000        

13. KEDROVO ULJE 

ml 

3000        

                                                                                                                                  UKUPNA CENA REAGENASA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 5: 



  

 

 

50 

 

 

 

 

Упутствп за пппуоаваое Обрасца структуре цене: 

- у кплпну 5 уписати ппнуђени прпизвпд 

- у кплпну 6 уписати пунп име прпизвпђача 

- у кплпну 7 уписати јединичну цену без ПДВ-а 

- у кплпну 8 уписати прпценат ПДВ-а 

- у кплпну 9 уписати јединични цену са ПДВ-пм (збир кплпне 7 и прпизвпда кплпна 7 и 8) 

- у кплпну 10 уписати укупну цену без ПДВ-а (прпизвпд кплпна 4 и 7) 

- у кплпну 11 уписати укупну цену са ПДВ-пм (прпизвпд кплпна 4 и 9) 

За партије за кпје ппнуђач ппднпси ппнуду уписати све наведене ппдатке. 

Ппља кпја се пппуоавају у табелама, а за партије за кпје ппнуђач не ппднпси ппнуду, прецртати кпспм линијпм. 

 

 

 

 
 
 

  

                                                                                                                                       CENA ZAKUPA APARATA (bez PDV-a) ZA PARTIJU 5: 

                                                                                    UKUPNA VREDNOST PARTIJE 5(bez PDV-a) (UKUPNA CENA REAGENASA + ZAKUP APARATA: 
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Партија 1:  Биохемијски реагенси 
 

Понуђач даје апарат у закуп док траје уговор. 

 
Назив апарата: ________________________  Земља порекла: ________________________________ 

Произвођач:__________________________  Тип:________________ Година производње:_________ 

 
Одржавање апарата према упутству произвођача ( у гарантном и вангарантном року осим механичких и струјних оштећења),  
комплетан сервис (од стране овлашћеног сервисера), долазак, рад, делови и сав потрошни материјал за одржавање апарата сноси понуђач. 
Сервис, резервни делови, потрошни материјал и реагенси морају да се испоручују континуирано, да нема прекида у раду. 
У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира истовремено други апарат док не отклони квар. Понуђач је дужан да изврши обуку 
запослених код наручиоца за рад на апарату који се даје у закуп. Динамика обуке по захтеву наручиоца. 
У цену закупа апарата улазе трошкови средстава за одржавање и рад апарата.  
УПС уређај за непрекидно напајање испоручује понуђач уз апарат. 

 
 

 
Техничке карактеристике аутоматског апарата  

1) Брзина рада од 200-250 тестова на сат  

2) Могућност имунотурбидиметрије 
3) Могућност одређивања HbA1C 

3) Број позиција за реагенсе минимум 40 

4) Број позиција за узорке минимум 40 

5) Могућност одрађивања хитног узорка  

6) Детекција нивоа течности (реагенс, узорак) 

7) Аутоматско испирање кивета 

8) Систем за хлађење свих реагенаса на апарату 

9) Компјутерска подршка  

10) Одговарајући УПС  
11) Фотометрија- минимум 10 таласних дужина 

Понуђач је дужан да изврши инсталацију апарата. 
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Партија 2: Биохемијски  реагенси 2 
 
Понуђач даје  апарат у закуп док траје уговор. 
 
Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ 
 
Земља порекла __________________________ Година производње:_______________ 
 
Сервис, резервне делове, долазак, рад и сав потрошни материјал за то, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року сноси 
понуђач. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. 
Понуђач је дужан да изврши обуку запослених код наручиоца за рад на апарату који се даје у закуп. Динамика обуке по захтеву наручиоца. 
 
Техничке карактеристике апарата: 
 
1)Могућност да узорак буде: ,,пуна,, крв, капиларна крв, серум или плазма 
2)Запремина узорка до 5 микролитара 
3)тестови треба да буду упаковани тако да се могу изводити појединачно 
 

 
НАПОМЕНА:  

 

 

 

 

 

 

 
 
Понуђач је дужан да изврши инсталацију апарата. 
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Партија 3: Хемостаза  
 

Понуђач даје у апарат у закуп док траје уговор. 
 
Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ 
 
Земља порекла __________________________ Година производње:_______________ 
 
Сервис, резервне делове, долазак, рад и сав потрошни материјал за то, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року сноси 
понуђач. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. 
Понуђач је дужан да изврши обуку запослених код наручиоца за рад на апарату који се даје у закуп. Динамика обуке по захтеву наручиоца. 
 
 
 

 
НАПОМЕНА:  

 

Датум 
 

______________________ 

 
       М.П. 

Пптпис ппнуђача 
 

________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Понуђач је дужан да изврши инсталацију апарата. 
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Партија 4: Хематолошки реагенси 
 
Понуђач даје  апарат у закуп док траје уговор. 
 
Назив апарата ___________________________ Произвођач:_______________________ Тип:____________________ 
 
Земља порекла __________________________ Година производње:_______________ 
 
Сервис, резервне делове, долазак, рад и сав потрошни материјал за то, према упутству произвођача, у гарантном и вангарантном року сноси 
понуђач. У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар. 
Понуђач је дужан да изврши обуку запослених код наручиоца за рад на апарату који се даје у закуп. Динамика обуке по захтеву наручиоца. 
 
Техничке карактеристике апарата:  
 

1) Аутоматски 3 diff хематолошки бројач (WBC, RBC,PLT) 
2) Да ради минимум 19 параметара 
3) Брзина рада најмање 60 узорака на сат 
4) Два режима мерења:пуна крв и предилуција 
5) Аутоматско дозирање дилуента у предилуционом моду 
6) Могућност диференцирања леукоцита на Ly, Gran, Mid. 
7) Прегледан LCD екран у боји 
8) Уграђени термички штампач за издавање резултата (опционо екстерни штампач) 
9) Аутоматско упозоравање на низак односно висок ниво дилуента односно отпадне течности путем сензора на самим контејнерима 
10) Програм за испитивање репродуцибилности апарата 
11) Компјутерска подршка (без додатног рачунара) 
12) Одговарајући УПС и штампач 

 
НАПОМЕНА:  

 

 

 

 
Понуђач је у обавези да понуди реагенсе и контролну крв од истог произвођача. 
Рок трајања контролне крви треба да буде најмање 20 дана након отварања. 
Понуђач је дужан да изврши инсталацију апарата. 
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