
 
 
 
 
 

 Број:300/1 

 Датум:30.03.2016.год 

 

 

 Измена  Конкурсне  документације  ЈН 02/16–    Специјалне  болнице за 

рехабилитацију Ивањица 

                                                                                         32250 Ивањица 

13 ептембар 78 
 

 

По Позиву за подношење понуде у  поступку јавне набавке мале вредности  

ЈН бр02/16 –набавка лекова за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију Ивањица а у циљу припреме прихватљиве понуде,а све у 

складу са чланом 63став 2.Закона о јавним набавкама  достављамо Вам 

додатне информације и појашњења Конкурсне документације, и то:Везано за 

примедбу једног заинтересованог понуђача који се изјашњава да у 

конкурсној  документацији у Моделу уговора ,члан 5предвиђа се 

уговорна казна за случај закашњења  од 0,5% од износа укупне уговорене 

цене по партији али не више од 3% и предлаже измену ове уредбе .Исти 

заинтересовани понуђач предлаже брисање члана 5,став 2 односно део 

одредбе која гласи „с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена 

кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, 

реализацијом предате менице“. 

 

    У КД ЈН 02/16 набавка лекова за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију Ивањица  Модел уговора гласи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

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 – ЛЕКОВИ 

за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију – Ивањица 

(једногодишње потребе) јавна  набавка -  добара,  ЈН број  02 / 2016.године  

Закључен између:  

 

1. Специјална болница за рехабилитацију – Ивањица; ул.13 септембар 
бр.78  32250  Ивањица   , кога заступа Вд директора 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 лекова за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију - Ивањица (једногодишње 

потребе), за партије__________________________________________,у укупној 

вредности_________________ Без ПДВ-а и укупној вредности са ПДВ-ом према 

понуди понуђача број _______ од_________. године, која је саставни део овог 

Уговора.  

                                                               Члан 2.  

Понуђач се са своје стране обавезује да ће лекове из члана 1. овог уговора 

испоручити ф-ко Специјалне болнице за рехабилитацију - Ивањица ул. 

13.септембар бр.78; 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, није урачунат ПДВ.  

Овако уговорена цена има се исплатити понуђачу у року од ________ дана по 

испоруци.  

Понуђач се обавезује да ће у фактури за испоручене лекове 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 дасваки 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.  

Лекови из члана 1. морају бити у складу са понудом у погледу квалитета и 

количина.  

Наручилац као овлашћено лице за надзор над извршењем уговорених количина, 

цена и квалитета одређује Ивана Јовићевић главна медицинска сестра 

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 

овогуговора, 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 анекс-има истог.  

 

                                                                   Члан 9.  

Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по  

два /2/ примерка.  

 

 

 ПОНУЂАЧ                                                                                 НАРУЧИОЦ  

  ВД директора 

                                                                                               др Мирослав Поповић 
_____________                                                                _________________________ 

 

Мења се и гласи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

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 – ЛЕКОВИ 

за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију – Ивањица 

(једногодишње потребе) јавна  набавка -  добара,  ЈН број  02 / 2016.године  

Закључен између:  

 

1. Специјална болница за рехабилитацију – Ивањица; ул.13 септембар 
бр.78  32250  Ивањица   , кога заступа Вд директора 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 лекова за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију - Ивањица (једногодишње 

потребе), за партије__________________________________________,у укупној 

вредности_________________ Без ПДВ-а и укупној вредности са ПДВ-ом према 

понуди понуђача број _______ од_________. године, која је саставни део овог 

Уговора.  

                                                               Члан 2.  

Понуђач се са своје стране обавезује да ће лекове из члана 1. овог уговора 

испоручити ф-ко Специјалне болнице за рехабилитацију - Ивањица ул. 

13.септембар бр.78; 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, није урачунат ПДВ.  



 
 
 
 
 

Овако уговорена цена има се исплатити понуђачу у року од ________ дана по 

испоруци.  

Понуђач се обавезује да ће у фактури за испоручене лекове 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 

вредности робе која је испоручена  са закашњењем ,односно не више од 3% 

вредности робе која је испоручена са закашњењем. 

  

У случају да понуђач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 6 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. 

 

                                                                       Члан 6.  

Лекови из члана 1. морају бити у складу са понудом у погледу квалитета и 

количина.  

Наручилац као овлашћено лице за надзор над извршењем уговорених количина, 

цена и квалитета одређује Ивана Јовићевић главна медицинска сестра 

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 

овогуговора, а најкасније у року од 24 сата од дана захтева наручиоца.  

У случају када специјализована институција утврди одступање од уговореног 

квалитетадобара, 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 медицинскасредства, 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 аконом.  

Измене и допуне овог уговора регулисаће се анекс-има истог.  

 

                                                                   Члан 9.  

Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по  

два /2/ примерка.  

 

 

 ПОНУЂАЧ                                                                                 НАРУЧИОЦ  

  ВД директора 

                                                                                               др Мирослав Поповић 
_____________                                                                _________________________ 

 

 

 

 

С поштовањем,  

                                                                  Комисија за јавну набавку 02/16 


