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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), 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 дел. број 01-123/1-2020 и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку, дел. број 01-123/2-2020 припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 Наручилац: Дом здравља Житиште 
 Адреса: Иве Лоле Рибара бр. 16 
 Интернет страница: www.dzzitiste.rs 
 

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. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је добро: биохемијски анализатор. 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

мале вредности. 
 

5. Контакт (лице или служба) 
Контакт: 

 Саша Спасеноски, дипл.економиста, spasenoskis@gmail.com 062/805-10-81 или 
 Јелена Кртинић, дипл.фармацеут-мед.биохемичар dzzlaboratorija@gmail.com 

062/805-10-80 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је добро: биохемијски анализатор. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 38434500 Апарати за биохемијске 

анализе.         
Техничке каракретистике апарата 

-Potpuno automatizovan benchtoр biohemijski analajzer  
-Random access-пasumitni pristup rada  
-Моguсnost dodavanja hitnog uzorkа  
-Brzina rada 200 fotometrijskih analiza na sat  
-Otvoren sistem programiranja testova  
-ISE modul opcino (Na, K, CI, LI)  
-Najmanje 40 рогіcija га uzorke  
-Najmanje 40 рогicija za reagense  
-Fleksibilan broј роzicija zа uгorke iregense, jedno na гaсun drugog  
-Integrisani sistem za hladenje  
-Integrisani sistem za mesanjе reakcione smese  
-Clot detekcija  
-Detektor vertikalnog sudara  
-Višekratni reakciono čitački rotor od najmanje 100 kontinuiranih reakcionih kiveta  
-Pedjatrijske čašice i epruvete za uzimanje uzoraka na bilo kojoj pozicii  
-Reakciona zapгemina od 180ul  
-Sistemski turbidimetrijski i biohemijski reagensi  
-Ugradeni sistem za ispiranje reakcionog rotora  
-Potroinja vode manja od 9l/sat  
-Najvise 2 гastvoга га ispiranje celokupnog sistema  
-Оpticki sistem LED tehnologija  
-Konfiguracija fltera: пајmanjе 8 u орзеgu 340-670nm  
-Biderkciona komunikacija u LIS 

 
За предметно добро мора да постоји овлашћен сервисер на простору Републике 

Србије, као и за сву осталу техничку подршку у смислу поправке и сервисирања и сл. 
Испорука предметног добра вршиће се на захтев Наручиоца, на адреси 

Наручиоца у  Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште. 
Рок испоруке предметног добра не може бити дужи од 30 дана од дана захтева 

Наручиоца. 
Гарантни  рок за испоручено добро износи  минимум 24 месеца, рачунајући од 

дана испоруке. 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача у року од 8 дана од дана 

пријема рачуна. 
 

2. Партије 
 
Набавка није обликована по партијама.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ЈНМВ 07/2020 
01-123/5-2020 

НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА  
Страна 5 од 26 

III  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 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
 
 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

ЗЈН);

3

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) ЗЈН);

4

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона) 

Решење Министарства здравља којим му се издаје 
дозвола за промет за добра која су предмет јавне 

набавке. Решење се доставља у виду неоверене копије. 

ИЗЈАВА (Образац 5. који је саставни део ове конкурсне 
документације ), којом понуђач под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 

1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1 Дозвола за стављање у промет

Понуђач доставља Решење Агенције за 
лекове и медицинска средства РС о упису у 
регистар и стављању у промет медицинске 

опреме.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. , у 
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2.  ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 
доказује достављањем тражених доказа, у виду неоверених фотокопија.   

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 
6.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5.), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не 
може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно 
лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
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кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1) Дозвола за стављање у промет - Понуђач доставља Решење Агенције за лекове и 
медицинска средства РС о упису у регистар и стављању у промет медицинске 
опреме. 

 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
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 понуђача, дајем следећу 
     
 
 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ___________________________________________ у поступку јавне набавке 
НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА ЈНМВ 7/2020, испуњава све 
услове из чл. 75. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 
 
 
 
 
 
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___________________________________________ у поступку јавне набавке 
НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА ЈНМВ 7/2020, 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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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 
 

Понуда  се  доставља  у   писаном   облику,   искључиво   на   обрасцима које 
понуђач добија од наручиоца приликом преузимања конкурсне  документације, лично, 
са Портала јавних набавки односно интернет странице наручиоца. 

Појединачне   обрасце   садржане   у  конкурсној   документацији,  понуђач 
попуњава  читко, јасно и недвосмислено. 

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 Житиште 
(ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 

Иве Лоле Рибара бр. 16 
23210 Житиште 

са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку добара  

НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА ЈНМВ 7/2020 
НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 

10.06.2020. године до 12 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  

Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом 
паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за 
коју набавку се понуда подноси неће се разматрати. Незатворена понуда неће се 
разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и неблаговремена понуда.  
 

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
 Образац понуде;  
 Образац структуре понуђене цене, са табеларним прегледом; 
 Образац трошкова припреме понуде; 
 Образац изјаве о независној понуди; 



ЈНМВ 07/2020 
01-123/5-2020 

НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА  
Страна 11 од 26 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
- чл. 75. и 76. ЗЈН; 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке - чл. 75., уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке није обликована по партијама.  
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља 
Житиште, Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште,са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара– НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ 
АНАЛАЈЗЕРА , ЈНМВ 7/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понудеза јавну набавку добара– НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ 
АНАЛАЈЗЕРА , ЈНМВ 7/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понудеза јавну набавку добара – НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ 
АНАЛАЈЗЕРА , ЈНМВ 7/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА АУТОМАТСКОГ 
БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА , ЈНМВ 7/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

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

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

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве дат у прилогу конкурсне документације). 

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

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

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
Закона и то податке о:  
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у  конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Рок плаћања је 90 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 68/2015),од дана 
потписивања уговора, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је 
потврђена испорука добара. 

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

 
9.2. Повећање обима предмета набавке 

 
9.3. 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 не може 

мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке. 
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.  
 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Дом здравља Житиште, 

Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште или на е-маил адресу spasenoskis@gmail.com, 
dzzlaboratorija@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Радно време наручиоца је од 07-15 часова од понедељка до петка. 
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, ЈНМВ бр. 
6/2020”. 

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. 
 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 

14. 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 која је прва приспела на адресу наручиоца. 
 

15. 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. 
 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице,који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или могао 
да претрпи штету звог поступања наручиоца противно закону.  

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 
е-маил spasenoskis@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу: Дом здравља Житиште, Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште.Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

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

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности, ако је примљен од стране наручиоца 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.  
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, 
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике 
Србије.   

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о 
додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању 
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају 
преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона. 

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме 
активности из става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту 
права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у 
извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или 
пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити 
образложена.  

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са 
чланом 112. став 2. овог закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до 
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови 
из ст. 2.  

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења 
захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку НАБАВКА 
АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА  ЈНМВ бр. 7/2020 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА  ЈНМВ 7/2020 – НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ 
АНАЛАЈЗЕРА,  
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
(у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 
68/2015) - 90 дана 

 

 
Рок важења понуде 
(не краћи од 30 дана) 

 

 
Рok испоруке 
 

 

 
Гарантни период – рок трајања 
(не краћи од 12 месеци) 

 

 
Место испоруке 
 

 

 
 
 
 
 
Датум     Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  ____________________________  
 
 
 
Напомене: 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

КУПАЦ:  
    
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ, Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште, кога заступа 
директор др Дојнел Китареску 
Матични број:08030553  
ПИБ број: 101376444  
Текући рачун:  840-192661-71  
Тел/фаx: 023/821-032 фаx 023/821-800 
(у даљем тексту овог уговора: Наручилац)  
 
и   
ДОБАВЉАЧ: 
 
___________________________________, кога заступа _________________ 
 
Шифра делатности:  
Матични број:       
ПИБ број:              
Текући рачун:  
Тел/фаx:   
(у даљем тексту овог уговора: Понуђач) 
 
Дана ___________ године закључују 
 

УГОВОР БРОЈ  
НА ОСНОВУ ЈНМВ 7/2020  

НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА 
 

Уводне напомене и констатација 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је:  
 Наручилац је према члану 53. ст.1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 
бр.124/12,14/2015 и 68/2015), а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке мале вредности обликоване по партијама за јавну набавку добара – НАБАВКА 
АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА ЈНМВ 7/2020, спровео поступак јавне 
набавке мале вредности.  
 Понуђач је доставио своју Понуду бр. ____________ од __________  године  (у 
даљем тексту: Понуда) и саставни део је овог Уговора. 

Наручилац својом Одлуком  број ____________ од _____________ године 
доделио Уговор о јавној набавци понуђачу.            
 

Предмет уговора 
 

Члан 2. 
 

Са понуђачем се закључује уговор за добро - АУТОМАТСКИ БИОХЕМИЈСКИ 
АНАЛАЈЗЕР које у потпуности одговара траженим захтевима наручиоца и условима из 
конкурсне документације, која је саставни део овог уговора. 
 

Цена и плаћање 
 

Члан 3. 
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Продавац ће наручиоцу испоручити добро по цени која је дата у понуди. 
Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Продавца у укупном износу 

од ______________ динара без ПДВ-а, што са порезом на додату вредност укупно 
износи _____________ динара. 

Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама. 
У цену су урачунати сви трошкови (царина и сви други трошкови који су везани 

за реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказивати ван понуђене 
цене, фактурисати нити наплаћивати.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање 
у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године). 

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са 
чланом 4.а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласјнник РС“ бр. 119/12, 68/15 И 113/17), као и чланом 3. 
Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за 
исплату, као и начину вођења и садржаја централног регистра фактура („Службени 
гласник РС“ бр. 7/18). 
 

Испорука 
 

Члан 4. 
 

Продавац се обавезује да добро  из чл. 1 овог Уговора испоручи купцу у року од 
30 дана од дана од дана захтева Наручиоца са свом припадајућом документацијом и 
предвиђеном опремом.  

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну 
примопредају добра о чему се сачињава записник који потписују представници понуђача 
и наручиоца. Понуђач је дужан да отклони недостатке и одступања утврђена записником 
најкасније у року од 30 дана од дана сачињавања истог. Гарантни рок за испоручено 
добро почиње да тече од датума када је записнички константовано преузимање добра. 

Продавац сноси све ризике од губитака и оштећења добра све док добро не буде 
испоручено. 

Место испоруке је седиште понуђача. 
 

Гаранција и квалитет 
 

Члан 5. 
 

Продавац даје следеће гаранције: 
Гаранција (општа) од _______ година од дана извршене примопредаје, односно 

испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема добра. 
Продавац је у обавези да обезбеди постпродајну подршку за понуђено добро у 

овлашћеном сервису произвођача понуђеног добра на територији РС.  
Продавац даје наручиоцу гаранцију по најстрожим европским стандардима, 

обезбеђује сервисирање и оригиналне резервне делове. 
Гаранцијом су покривени сви делови који су произведени од стране произвођача, 

за које се утврди да су неисправни, незадовољавајућег квалитета или погрешно 
уграђени, а у току нормалне експлоатације добра. 
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Виша сила 
 

Члан 6. 
 
 Уговорне стране се могу привремено или трајно ослободити испуњења 
уговорених обавеза или тражити раскид Уговора у случају настанка више силе. 
 Виша сила су такви правни или фактички догађаји које уговорне стране нису 
узроковале својим понашањем, нити су могле спречити њихов настанак. 
 Уговорна страна која је због више силе привремено или трајно спречена да 
испуњава уговорне обавезе дужна је о томе без одлагања да писмено обавести другу 
уговорну страну,са предлогом за превазилажење настале ситуације. 
 Друга уговорна страна може да се упусти у изналажење решења ситуације због 
настанка више силе или да једнострано раскине уговор. 
 
 

Ступање на снагу уговора 
 

Члан 7. 
 
 Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна.  
  

Раскид уговора 
 

Члан 8. 
 Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз 
отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева. 
 Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, 
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 
 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Спорови 
 

Члан 9. 
 

У случају спора уговорне стране су сагласне да је надлежан Суд у Зрењанину. 
 

Завршне одредбе 
 

Члан 10. 
 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 (два) примерка и сматра се закљученим када га потпишу и овере 
обе уговорне стране. 
 Саставни део овог уговора је Понуда понуђача број ____________. 
 
 
 
 
 
ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА 
 
_________________                                                                      __________________ 
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ , 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЈНМВ 07/2020 
01-123/5-2020 

НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ АНАЛАЈЗЕРА  
Страна 24 од 26 

VIII  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 добара – НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ 
АНАЛАЈЗЕРА ЈНМВ 7/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа 
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
 
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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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 
 

Понуђач__________________________________________у поступку јавне набавке 
мале вредности ЈНМВ 7/2020 – НАБАВКА АУТОМАТСКОГ БИОХЕМИЈСКОГ 
АНАЛАЈЗЕРА, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                    __________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



 

 


