
 
 
 
 
 
 
Број: 1141 
Датум:  20.10.2016. год. 
 
 
 
Појашњење Конкурсне документације ЈН 11/16 – Специјална болница за 
рехабилитацију Ивањица                                                        
                                                                                                       32250 Ивањица 
                                                                                          ул: 13 септембар бр: 78 
 
 
 
По позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 11/16 – 
набавка санитетског  и потрошног материјала за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију - Ивањица у циљу припреме прихватљиве понуде а у складу са чл.63 
став.2 Закона о ЈН достављамо  Вам додатне информације и појашњења Конкурсне 
документације и то:  
Везано за појашњење тендерске документације једног заинтересованог понуђача у 
вези постављених питања: 
1)На страни 13 КД у делу који се односи на рок плаћања наведен је  „Рок за 
одложено плаћање минимум 90 дана од дана испостављања  рачуна“Рок плаћања је 
такође и резервни критерјумза избор најповољније понуде у случају када  два или 
више понуђаћа понуде исту цену. 
Молимо  Вас да измените наведени рок плаћања и наведете максимални рок 
плаћања 90 дана .   
Одговор:  Мењамо наведени рок плаћања и уместо минимум 90 дана треба да стоји 
максимално 90 дана. 
2) У табеларном делу понуде  у трећој колони ставили сте да понуђач треба да 
попуни JKL(jedinstvenu klasifikaciju lekova ).Наведена  набавка се односи на 
санитетски материјал и сматра да је колона JKL сувишна?. 
Одговор:  да  колона је сувишна и брише се. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 

Р.бр. 
партије 

НАЗИВ Произвођ
ач 

Заштићено име Јединица 
мере 

Количина Јединична цена 
(без ПДВ-а) 

Укупна вредност 
 (без ПДВ-а) 

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL 
1 Алкохол 70%   литри  50   
2 Бензин   литри   4   
3 Вата санитетска   кг.  30   
4 Вата папирна   кг.  25   
5 Газа памучна   0,8x100m  40   
6 H2O2   30%   литри  10   
7 Брисеви ране   ком.  40   
8 Галопласт 5x5   ком. 300   
9 Завој 12x5   ком. 450   
10 Завој 8X5   ком. 400   
11 Завој 5X5   ком. 250   
12 Игла ПВЦ 0,45   ком. 100 koм   
13 Игла ПВЦ 0,8   кутија 40 x100   
14 Игла ПВЦ 1,2   кoм. 100 ком   
15 ИВ Канила 22g   ком. 120   
16 ИВ Канила 20g   ком. 100   
17 ИВ Канила 18g   ком.   50   
18 Катетер урин 14"   ком.     5   
19 Катетер урин 16"   ком.     5   
20 Катетер урин 18"   ком.   10   
21 Катетер урин20"   ком.   10   
22 Катетер урин 22"   ком.     5   
23 Кесе за урин   ком.   80   
24 Рукавице 

нестерилне 
  ком. 20.000   

25 Рукавице ПВЦ   ком.   6.000   
26 Рукавице 

стерилне хир 
  пар   20   

27 Систем за 
инфузију 

  ком.  600   

28 Беби инфуз. 
систем  

  ком.  200   

29 Траке за мер. 
глукозе 

  кутија 
x50koм 

  10     

30 Taлк   кг.     1   
31 Гел за У.Звук   кг.   15      
32 Глицерин   кг.     1   
33 ЕКГ трака 

210x280x200 
  ком.   50    

34 ЕКГ трака   ком.   50    



 
 
 
 
 

90x90 
35 Парафинско уље   литри   35   
36 Парафин чврсти   кг. 48 kg 

(12x4кg) 
  

37 Траке за контр. 
стерилизације 

  паковања     2   

38 Чаше за урин 
нестерилне 

  ком. 3000   

39 Чаше за урин 
стерилне 

  ком.   100   

40 Шприц 20ml   ком.   350   
41 Шприц  50ml   ком.    10   
42 Шприц  10ml   ком. 1000   
43 Шприц  5ml   ком.   850   
44 Шприц  2ml   ком.   700   
45 Шпатуле   ком.   150   
46 Диконит 

грануле 
  кг.     10   

47 Пелене пампM   пак.     10    
48 Пелене памп Л   пак.     20   
49 Посуде за фецес   ком.     50   
50 Борна киселина   кг.       1   
51 Гумирано 

платно 
  ком. 

м 
      5   

52 Грудно усисне 
ЕКГ електроде 

  Комплет 
(6 ком.) 

      1   

53 Иригатор   ком.       1   
54 Јастук 

прстенасти 
антидекубитални 

  ком.       1   

55 Секусепт 
пулвер 

  кг.       2   

56 Топломер   ком.       5   
57 Повеска за 

вађење крви 
  ком.       2   

58 ЕКГ пацијент кабл 
десетожилни за 
ЕКГ апарат:  
SCHILLER  AT-2 
plus 

  ком.       1   

59 Десу М   литар       4   
60 Маска 

хируршка 
  ком.     50   

 УКУПНО:  



 
 
 
 
 
Молимо да појасните  за партију 24.“Рукавице нестерилне „ да ли  су  Вам потребне 
Latex pregledne rukavice sa puderom ili bez? 
Одговор:  Latex rukavice talkirane. 
3)У табеларном деку  обрасца понуде  за партију 51“Гумено платно“молимо Вас да 
прецизиране тачну димензију платна и количину?  
Одговор: тачна димензија платна је 0,8  x 1 и у метрима је  а количина пише у табели 5 
комада. 
 4)У моделу уговора КД ,у члану 2 сматрамо да треба брисати  део „Осим за партије 
___________________које од јануара 2017.године прелазе на централизовано 
снадбевање.Учлану 3.МоделаУговора треба променити део који се односи на лекове 
и навести добра –санитетски материјал. 
Одговор:  Модел Уговора  у КД стоји 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

                                                                                                                          Модел уговора 
                                                                                              (понуђач попуњава, парафира 
        и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)  
 
                                                      У Г О В О Р 
                                   О јавној набавци добара – потрошног и санитетског 
материјала за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица 
(једногодишње потребе) БРОЈ 11 / 2016.  
закључен између:  
 
1. Специјална болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 септембар бр.78  
32250 Ивањица   , кога заступа ВД. директор др Мирослав Поповић /у даљем 
тексту: Наручилац/ и 
2. __________________________________________________________, кога заступа 
______________________________________________  
 /у даљем тексту: Понуђач/  
на следећи начин:  
                                                               Члан 1.  
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора: набавка санитетског 
потрошног материјала за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица 
(једногодишње потребе), за партије__________________________________________, 
према понуди понуђача број _______ од_________. године, која је саставни део овог 
Уговора. Укупна вредност  без ПДВ-а износи _____________ и укупна вредност са ПДВ-
ом  износи _______________. 
                                                               Члан 2.  
Понуђач се са своје стране обавезује да ће санитетски потрошни материјал из члана 1. 
овог уговора испоручити ф-ко Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица  



 
 
 
 
 
ул. 13.септембар 32250 Ивањица, сукцесивно према потребама Наручиоца, до краја 
уговорног рока од 12 месеци од дана закључења уговора, осим за партије 
________________________________ које од јануара 2017. године прелазе на 
централизовано снабдевање.  
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
Рок за сваку конкретну испоруку је до _____ дана, од датума наведеног у писаној 
поруџбини наручиоца.  
                                                               Члан 3.  
У цену набавке, прецизирану чланом 1 овог Уговора, је  исказана  укупна вредност  без 
ПДВ-а укупна вредност са ПДВ-ом  . 
Овако уговорена цена има се исплатити понуђачу у року до ________ дана по испоруци.  
Понуђач се обавезује да ће у фактури за испоручен санитетски потрошни материјал из 
члана 1 овог уговора, навести назив добара, како је прецизирано у понуди ( Образац   
конкурсне документације), као и број и датум уговора, на који се фактура односи.  
Уколико дође до промене цене у току трајања уговора променом истих Одлуком о ценама  
лекова за хуману употребу Владе РС и Правилником о листи лекова, извршиће се 
анексирање овог уговора, на предлог понуђача. Наручилац ће дати сагласност на измену 
цене, уколико је предложена цена сразмерна цени из понуде у односу на цене из Листе 
лекова. 
 
                                                                       Члан 4.  
Као инструмент обезбеђења овог Уговора, понуђач је дужан доставити регистровану 
бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог 
уговора, за   добро извршење посла.   
Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.  
Предајом менице из става 1 овог члана , понуђач се обавезује да наручиоцу преда копије 
картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.  
                                                                        Члан 5.  
У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 овог уговора, понуђач ће бити у обавези 
да сваки дан закашњења плати наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа укупно 
уговорене цене по партији за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 3 %.  
У случају да понуђач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана 
истека рокова из члана 2 овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине 
овај уговор. У том случају ће понуђач бити у обавези да на име уговорне казне плати 3% 
од износа укупно уговорене цене по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да 
ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним 
ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.  
                                                                       Члан 6.  
Санитетски потрошни материјал из члана 1. мора бити у складу са понудом у погледу 
квалитета и количина.  
Наручилац као овлашћено лице за надзор над извршењем уговорених количина, цена и 



 
 
 
 
 
квалитета одређује главни медицински техничар Владимир Никитовић Специјалне 
болнице за рехабилитацију Ивањица.  
Наручилац је овлашћен да врши контролу испоручене количине добара на месту 
пријема, током или после испоруке.  
Наручилац је дужан да добра, из члана 1 овог уговора, приликом пријема прегледа и 
своје примедбе о видљивим недостацима, одмах достави понуђачу, у писаној форми.  
Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 
прегледом, наручилац је дужан да о том недостатку , у писаној форми, обавести 
понуђача у року од 8 дана од када је открио недостатак.  
Понуђач је дужан да отклони недостатак, односно да преда друга добра из члана 1 овог 
уговора, а најкасније у року од 24 сата од дана захтева наручиоца.  
У случају када специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета 
добара, трошкови анализе и рекламације падају на терет понуђача.  
Ако понуђач у предвиђеном року не поступи по горе наведеном ставу 6, наручилац има 
право да раскине уговор за спорну партију и реализује предату меницу, на износ од 3%  
укупно уговорене цене за ту партију, а на име уговорне казне.  
 
                                                              Члан 7.  
Понуђач је дужан да приликом испоруке лека, на доставном документу ( отпремница –  
рачун), назначи број сертификата анализе, издатог од Агенције за лекове и медицинска 
средства, за сваку серију увезеног лека. 
 
 
 
 
                                                               Члан 8.  
Евентуални други неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором 
удуху добрих пословних односа, а у случају спора пред надлежним судом у складу са 
законом.  
Измене и допуне овог уговора регулисаће се анеx-има истог.  
 
                                                                   Члан 9.  
Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/  
примерка.  
 
ЗА ПОНУЂАЧА,                                                                          НАРУЧИОЦА,  
     ВД  директор  
                                                                                                   др Мирослав Поповић  
 
 
 
а треба да стоји 
 
 



 
 
 
 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

                                                                                                                          Модел уговора 
                                                                                              (понуђач попуњава, парафира 
        и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)  
 
                                                      У Г О В О Р 
                                   О јавној набавци добара – потрошног и санитетског 
материјала за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица 
(једногодишње потребе) БРОЈ 11 / 2016.  
закључен између:  
 
1. Специјална болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 септембар бр.78  
32250 Ивањица   , кога заступа ВД. директор др Мирослав Поповић /у даљем 
тексту: Наручилац/ и 
2. __________________________________________________________, кога заступа 
______________________________________________  
 /у даљем тексту: Понуђач/  
на следећи начин:  
                                                               Члан 1.  
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора: набавка санитетског  
и потрошног материјала за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица 
(једногодишње потребе), за партије__________________________________________, 
према понуди понуђача број _______ од_________. године, која је саставни део овог 
Уговора. Укупна вредност  без ПДВ-а износи _____________ и укупна вредност са ПДВ-
ом  износи _______________. 
                                                               Члан 2.  
Понуђач се са своје стране обавезује да ће санитетски и  потрошни материјал из члана 
1. овог уговора испоручити ф-ко Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица ул. 
13.септембар 32250 Ивањица, сукцесивно према потребама Наручиоца, до краја 
уговорног рока од 12 месеци од дана закључења уговора. 
  
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
Рок за сваку конкретну испоруку је до _____ дана, од датума наведеног у писаној 
поруџбини наручиоца.  
                                                               Члан 3.  
У цену набавке, прецизирану чланом 1 овог Уговора, је  исказана  укупна вредност  без 
ПДВ-а  и укупна вредност са ПДВ-ом  . 
Овако уговорена цена има се исплатити понуђачу у року од  ________ дана по испоруци.  



 
 
 
 
 
Понуђач се обавезује да ће у фактури за испоручен санитетски потрошни материјал из 
члана 1 овог уговора, навести назив добара, како је прецизирано у понуди ( Образац   
конкурсне документације), као и број и датум уговора, на који се фактура односи.  
 
                                                                       Члан 4.  
Као инструмент обезбеђења овог Уговора, понуђач је дужан доставити регистровану 
бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог 
уговора, за   добро извршење посла.   
Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.  
Предајом менице из става 1 овог члана , понуђач се обавезује да наручиоцу преда копије 
картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.  
 
                                                                        Члан 5.  
У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 овог уговора, понуђач ће бити у обавези 
да сваки дан закашњења плати наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа укупно 
уговорене цене по партији за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 3 %.  
У случају да понуђач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана 
истека рокова из члана 2 овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине 
овај уговор. У том случају ће понуђач бити у обавези да на име уговорне казне плати 3% 
од износа укупно уговорене цене по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да 
ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним 
ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.  
 
                                                                       Члан 6.  
Санитетски  и потрошни материјал из члана 1. мора бити у складу са понудом у 
погледу квалитета и количина.  
Наручилац као овлашћено лице за надзор над извршењем уговорених количина, цена и 
квалитета одређује главна медицинска сестра Специјалне болнице за рехабилитацију 
Ивањица Ивана Јовићевић.  
Наручилац је овлашћен да врши контролу испоручене количине добара на месту 
пријема, током или после испоруке.  
Наручилац је дужан да добра, из члана 1 овог уговора, приликом пријема прегледа и 
своје примедбе о видљивим недостацима, одмах достави понуђачу, у писаној форми.  
Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 
прегледом, наручилац је дужан да о том недостатку , у писаној форми, обавести 
понуђача у року од 8 дана од када је открио недостатак.  
Понуђач је дужан да отклони недостатак, односно да преда друга добра из члана 1 овог 
уговора, а најкасније у року од 24 сата од дана захтева наручиоца.  
У случају када специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета 
добара, трошкови анализе и рекламације падају на терет понуђача.  
Ако понуђач у предвиђеном року не поступи по горе наведеном ставу 6, наручилац има 
право да раскине уговор за спорну партију и реализује предату меницу, на износ од 3%  
укупно уговорене цене за ту партију, а на име уговорне казне.  
 



 
 
 
 
 
 
                                                               Члан 7.  
Евентуални други неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором у 
духу добрих пословних односа, а у случају спора пред надлежним судом у складу са 
законом.  
Измене и допуне овог уговора регулисаће се анеx-има истог.  
 
                                                               Члан 8.  
Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/  
примерка.  
 
ЗА ПОНУЂАЧА,                                                                          НАРУЧИОЦА,  
     ВД  директор  
                                                                                                   др Мирослав Поповић  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
На страни 8 од 33 КД стоји  
 
Додатни услов под по тачком 6) а доказује се достављањем Решења Агенције за 
лекове за сваку партију предметне набавке . 
 
Додатни услов под тачком 6) б доказује се достављањем биланса стања са 
мишљењем овлашћеног ревизора за предходну  2015.годину или извештај о 
бонитету за јавне набавке ,издат од Агенције за привредне регистре,у неовереној 
копији (који није старији од 6 месеци од дана објавлјиванја јавног позива.      
 
 А треба да стоји  
 
 
Додатни услов под по тачком 1) доказује се достављањем Решења Агенције за 
лекове  и медицинска средства  Србије за сваку партију предметне набавке . 
 
Додатни услов под тачком  2) доказује се достављањем биланса стања са 
мишљењем овлашћеног ревизора за предходну  2015.годину или извештај о 
бонитету за јавне набавке ,издат од Агенције за привредне регистре,у неовереној 
копији (који није старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива.      
 
 
 
 
 
 
С поштовањем,                                                             Комисија за јавну набавку  11/16. 
 


