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I ОПШТИПОДАЦИ О ЈАВНОЈНАБАВЦИ 
 

1.Подационаручиоцу 
Наручилац:Специјална болница за рехабилитацију- Ивањица 
Адреса:13. септембар бр.78,32250Ивањица 
Интернетстраница:www.zavodivanjica.co.rs 

 
2.Врстапоступкајавненабавке 
Предметна јавнанабавка се спроводи у  преговарачком поступку без објављивања 
позивазаподношењепонуда,aускладуса ЗЈНиподзаконскимактимакојимасеуређују 
јавненабавкекаоисапрописима којиуређујуделатностНаручиоца. 
Поступакјавненабавкесеспроводирадизакључењауговораојавнојнабавци. 

 
Основзаприменупреговарачкогпоступкабезобјављивањапозивазаподношење 
понуда: 

- Акозбогтехничких,односноуметничкихразлогапредмета јавне набавке или 
изразлога повезанихсазаштитомискључивихправа ,набавкуможеизвршити 
самоодређенипонуђач.Члан.36.став1.тачка2.ЗЈН(Сл.гл.РС124/2012 :14/15и 68/15). 

ПоступаксеспроводиускладусаЗЈНиподзаконскимактимакојимасеуређујујавненабавке, 
каоисапрописимакојиуређујуделатностНаручиоца. 
Поступакјавненабавкесеспроводирадизакључењауговораојавнојнабавци. 

 
3.Предметјавненабавке 

 
Предметјавне набавкеје набавка добара у 
преговарачкомпоступкубезобјављивањапозивазаподношењепонудаЈНбр.01/16. 
.–НАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛАЈЗЕР „Celly 70“ 
ПРОИЗВОЂАЧА „Hycel“  И ЗА АПАРАТ „MINI – VIDAS“ ПРОИЗВОЂАЧА 
Biomerieux,Француска 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 
најкасниједо00.00.0000.годинедо00:00,часова  наадресунаручиоца.. 

 
4.Контакт(лицеили служба) 

Лице (или служба) за контакт Милијанка Орестијевић дипл. ецц 032/662-041;  
e-mail: pomdir@zavodivanjica.rs 
ДаницаШарчевићшефлабораторијетел.032/662-260;e-mail:laboratorija@zavodivanjica.rs 
 

5.Отварањепонуда(место,време,присуствозаинтересованих...): 
 

Отварање понудаје јавно. Понуде ћесе отварати  одмах, по истеку рока за подношење 
понуда,тојест18.07.2016.годинеу12:45часовакадаћесеобавитии 
преговарање.ОтварањепонудаћесеобавитинаадресиНаручиоца,Отварањупонуда 
могуприсуствовати сва заинтересованалица.Представниципонуђачаморајуимати 
писаноовлашћењекоје судужни дапредајуКомисији зајавнунабавкупрепочетка отварања 
понуда. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zavodivanjica.co.r/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУЈАВНЕНАБАВКE 
 
 
 
 
Предмет јавненабавке–називиознакаизопштегречниканабавке: 

Предметјавне набавкеје набавка добара у 
преговарачкомпоступкубезобјављивањапозивазаподношењепонудаЈНбр.01/16. 

–добраНАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛАЈЗЕР 
„Celly 70“ ПРОИЗВОЂАЧА „Hycel“  И ЗА АПАРАТ „MINI – VIDAS“ 

ПРОИЗВОЂАЧА Biomerieux,Француска 
Ознакаизопштегречниканабавки-33696500Лабораторијски реагенси 
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IIIЕЛЕМЕНТИУГОВОРАО КОЈИМАЋЕ СЕПРЕГОВАРАТИ ИНАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА 

 

 
 

Елементиокојима сепреговарасу:ценаиусловиплаћања. 
У поступку преговарања не могу се понудити виша цена и неповољнији услови 
плаћања(кассасконто)одизносаиусловаутврђенихупрвобитнојпонуди. 
Начин преговарања:Директнопреговарање,уједномкругу.Поступакпреговарања 
спровешћеКомисијазајавнунабавкукојаћепреговаратисаовлашћеним 
представникомнаручиоцаодмахпо отварањупонуде опредвићенимелементима. 
Представникпонуђачакојијеподнео понудупрепочеткапоступка,мора предати 
комисијипосебнописаноовлашћењеза присуствоупоступкуотварања понудаи 
овлашћењеза преговарање,овереноипотписаноод стране законскогзаступника 
понуђача. 
Акоовлашћенипредставникпонуђачане присуствујепреговарачкомпоступку 
сматраћесењеговом коначномценомонаценакојајенаведенаудостављенојпонуди. 
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављенојпонуди
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IVУПУТСТВОПОНУЂАЧИМАКАКОДАСАЧИНЕПОНУДУ 

 
1.Упутствоо начинупопуњавањаобрасца 
Понудаморабитијасна,недвосмислена,читкооткуцанаилипопуњенаштампаним 
словима,оверенапечатомипотписомодговорноглицапонуђача. 
Сви обрасци и изјаве који се прилажу уз понуду морају бити попуњени читко- 
штампанимсловимаиоверенипечатом ипотписомодговорног лица. 
Свакаучињенаисправка,бељењеилиподебљавање,морајубитиоверенипечатоми 
потписани(илипарафирани)од странеовлашћеноглица. 
2.Језик 
Понуђачподносипонудунасрпскомјезику. 
 
3.Партије 
Предметјавне набавкенијеобликован по партијама. 

 
4.Начиннакојипонудаморадабудесачињена 
Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и 
конкурсномдокументацијомкојаседостављауприлогуовогпозива. 
Понудапонуђачаморабитијасна,недвосмислена,написананеизбрисивиммастилом, 
потписанаиоверенаодстранеодговорноглицаинеможесемењати.Понудеса 
варијантаманисудозвољене. 
Понуда мора бити достављена на   преузетим оригиналним  обрасцима, који чине 
саставни део   конкурсне документације. Образац понудетреба да буде попуњен 
прецизно,усвемупремазадатимзахтевиманаручиоца.Благовременимћесесматрати 
свепонудекојестигнунаадресунаручиоцанајкасниједо18.07.2016. године 
до12:00часова.Понудaсасвимпотребнимприлозимаподносисеузатворенојизапечаћеној 
ковертипрепорученомпошиљкомилиличнонаадресуНаручиоца:Специјална болница за 
рехабилитацију,-Ивањица,13. септембар бр.78,  саназнаком„НЕ ОТВАРАТИ-понудаза 
јавнунабавкудобра,Регенасазахематолошкианалајзер и апарат МИНИ ВИДАСу 
преговарачкомпоступкубезобјављивањапозивазаподношењепонудаЈНбр. 01/2016. 
Бројподкојимјезаведенапонудамарабитинапредњојстраниковерте. 
Наполеђиниковертеуписујесеназивиадресапонуђача контактособаителефони 
бројфакса. 
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или  
изамењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат. 
 
Понуђачједужандапоштујерокзадостављањепонуденазначенупозиву.Комисијаза јавну 
набавкунаручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све 
неблаговременоподнетепонуденеотворенепонуђачима,саназнакомдасуподнете 
неблаговремено.
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5.Отварањепонуда(место,време,присуствозаинтересованих...): 
 

Отварање понудаје јавно. Понуде ће се отварати  одмах, по истеку рока за 
подношење понуда,тојест18.07.2016.годинеу12:45часовакадаћесеобавитии 
преговарање.ОтварањепонудаћесеобавитинаадресиНаручиоца .Отварањупонуда 
могуприсуствовати сва заинтересованалица.Представниципонуђачаморајуимати 
писменоовлашћење,које судужни дапредајуКомисији зајавнунабавкупрепочетка 
отварања понуда. 

. 
6.Разлози заодбијањеиискључењепонуда 

Наручилацћеодбити понудуакојенеблаговремена,неприхватљиваи 
неодговарајућа,асвеускладусачланом3,тачком31,32и33.Законаојавним 
набавкама. 

Такође,наручилацћеодбити понудуиако: 
1) понуђачнедокажедаиспуњаваобавезнеусловезаучешће; 
2) понуђачниједоставиотраженосредство обезбеђења; 
3) јепонуђенирокважењапонудекраћиод прописаног; 
4) јепонуђенирокиспорукедужиод прописаног; 

5)понудасадржидругенедостаткезбогкојихнијемогућеутврдитистварнусадржину 
понудеили нијемогућеупоредитијесадругимпонудама. 
6) Понуђенo доброу свему не одговарају захтевима Наручиоца дефинисаним у 
конкурснојдокументацији 
7) Акојеподнетапонудасаваријантама 

 
Понудапонуђачаморадасадржисвадокументадефинисанаконкурсном 

документацијом. 
 

7.Понудасаваријантама 
Понудасаваријантама ниједозвољена.Понуђач можеподнетисамоједну понудуине 
можејемењати.Понудасаваријантамабићетретиранакаонеисправнаинећебити 
разматрана. 

 

 
 

8.Начинизмене,допунеиопозивапонуде 
 

Урокузаподношењепонудепонуђачможедаизмени,допуниилиопозовесвоју понудуна 
начин којијеодређензаподношењепонуде. 

 
Понуђачје дужанда јасно назначикојидео понудемењаодносно  која документа 
накнаднодоставља. 
Измену, допунуили опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за 
рехабилитацијуИвањицасаназнаком: 
„Измена   понуде   за   јавну   набавку   добра    Реагенаса за хематолошки аналајзер 
„Celly 70“ произвођача „Hycel“ и реагенаса за апарат „MINI – VIDAS“ произвођача 
BiomerieuxЈНбр. 01//2016.НЕОТВАРАТИ”или 
„Допуна   понуде   за   јавну   набавку   добра    Реагенаса за хематолошки аналајзер 
„Celly 70“ произвођача „Hycel“ и реагенаса за апарат „MINI – VIDAS“ произвођача 
BiomerieuxЈНбр. 01/2016.или 
„Опозив   понуде   за   јавну   набавку   добра    Реагенаса за хематолошки аналајзер 
„Celly 70“ произвођача „Hycel“ и реагенаса за апарат „MINI – VIDAS“ произвођача 
BiomerieuxЈНбр.01/2016.НЕ ОТВАРАТИ”или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра регенаса за хематолошки 
аналајзерЈНбр01/2016 -НЕ ОТВАРАТИ”. 
Наполеђиниковертеилинакутијинавестиназивиадресу понуђача.Услучајуда 
понудуподносигрупапонуђача,наковертијепотребноназначитидасерадиогрупи 
понуђачаинавестиназивеиадресусвихучесникаузаједничкојпонуди. 
Поистекуроказаподношењепонудапонуђачнеможедаповученитидамењасвоју 
понуду. 

 
9.Учествовањеузаједничкојпонудииликаоподизвођач 
Понуђачможедаподнесесамоједнупонуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкојпонудииликао подизвођач,нитиисто  лицеможе учествоватиувише 
заједничкихпонуда. 
УОбрасцу понуде,понуђачнаводинакојиначинподносипонуду,односнодали подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 
10.Понудасаподизвођачем 

 
Уколико понуђач  подноси понудуса подизвођачем дужан је да уОбрасцупонуде наведе 
дапонудуподносисаподизвођачем,проценатукупневредностинабавкекојиће 
поверитиподизвођачу,акојинеможебитивећиод50%,каоидеопредметанабавке којиће 
извршитипреко подизвођача. 
Понуђачуобрасцупонуденаводиназивиседиштеподизвођача,уколикоћеделимично 
извршењенабавке поверитиподизвођачу. 

 
 

Уколикоуговоројавној набавцибудезакљученизмеђу наручиоцаипонуђачакоји 
подносипонудусаподизвођачем,тајподизвођачћебитинаведениууговору ојавној набавци. 
Понуђачједужандазаподизвођачедоставидоказеоиспуњеностиусловакојису 
наведениуконкурсној документациј,ускладу саУпутствомкакоседоказује 
испуњеностуслова. 
Понуђачупотпуностиодговаранаручиоцу заизвршењеобавезаизпоступкајавне 
набавке,односноизвршењеуговорнихобавеза,безобзиранабројподизвођача. 
Понуђачједужанданаручиоцу,нањеговзахтев,омогућиприступкодподизвођача, 
радиутврђивањаиспуњеноститраженихуслова. 

 

11.Заједничкапонуда 
 

Понудуможе поднетигрупапонуђача. 
Уколикопонудуподносигрупапонуђача,саставнидеозаједничкепонудеморабити 
споразум којим  се понуђачи  из групе  међусобно и према наручиоцуобавезујуна 
извршењејавненабавке,акоји обавезносадржиподаткеизчлана81.ст.4.тач.1)до6) Закона 
ито податкео: 

 чланугрупекојићебитиносилацпосла,односнокојићеподнетипонудуикоји ће 
заступатигрупупонуђачапреднаручиоцем,
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понуђачукојићеуимегрупепонуђачапотписатиуговор, 
понуђачукојићеуимегрупепонуђачадатисредствообезбеђења, 
понуђачукојићеиздатирачун, 
рачунунакојићебити извршеноплаћање, 
обавезама свакогодпонуђачаиз групепонуђачаза извршењеуговора. 

 

 
 

Групапонуђачаједужнададостависведоказеоиспуњеностиусловакојисунаведени 
уконкурснојдокументациј,ускладусаУпутствомкакоседоказујеиспуњеностуслова.Понуђа
чииз групепонуђачаодговарајунеограниченосолидарнопрема наручиоцу. Задруга може 
поднети понудусамостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничкупонудууиме задругара. 
Акозадругаподносипонудуусвоје име за обавезеизпоступкајавне набавке иуговора 
ојавнојнабавциодговаразадругаизадругариускладусазаконом. 
Акозадругаподносизаједничкупонудууимезадругаразаобавезеизпоступкајавне набавке 
иуговораојавнојнабавцинеограниченосолидарноодговарајузадругари. 

 
12.Начин  и  услови  плаћањакао  и  друге  околности  од  којих  зависи 
прихватљивостпонуде 

 
Захтевиупогледуначина,рокаиусловаплаћања. 
Рок плаћања је максимално до90  дана од дана 

испостављања рачуна од стране понуђача за добра 
која су предмет јавне набавке 
Плаћањесе вршиуплатомнарачун 
понуђача.Понуђачуниједозвољенодазахтеваав
анс. 

 
Захтевпогледу рокаиспорукедобара 

Рокиспоруке:сукцесивнопо потребинаручиоца 
Место: Ивањица –наадресунаручиоца:Специјална болница за 
рехабилитацију  - Ивањица. 

Рок за испоруку предметних добара не може бити дужи 3 дана од дана пријема 
поруџбине. 

Захтевупогледурокаважења 
Рокважењапонуденеможебити краћиод 60(шесдесет)данаод данаотварања 
понуда. 
У случајуистека рока важењапонуде,наручилацједужандауписаномобликузатражи 
одпонуђачапродужењерока важењапонуде. 
Понуђачкојиприхватизахтевзапродужењерокаважењапонуденаможемењати 
понуду. 

 
13.Валутаиначиннакојиморадабуденаведенаиизраженаценаупонуди 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату  вредност, са 
урачунатимсвимтрошковимакојепонуђачимауреализацији предметнејавненабавке, стим 
даћесезаоценупонудеузиматиуобзирценабезпорезанадодатувредност. 

Уговорнестране сусагласнеуколикодођедовећихпоремећаја натржишту,продавац 
извршикорекцијуценаузпредходноусаглашавањесакупцем. 
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14.Средствофинансијскогобезбеђењазадоброизвршењепосла 
Добављач сеобавезује да Купцу приликом потписивања уговора достави   једну 
сопствену,соломеницукаосредство обезбеђењаза извршењеуговорнихобавезаито: 
меницузадоброизвршењепосла (која семожепопунитинаизносод10% одпонуђене 
ценесаПДВ-ом).),сарокомважењанајмање30дана дужиодданаистекароканакоји 
сеуговорзакључује 
Узменицусепредајеикопијакартонадепонованихпотписаиодговарајућеменично 
Овлашћење и потврда о регистрацији наведене менице .Меница треба да буде оверена 
печатом и потписана од стране лица 
овлашћеногзарасполагањефинансијскимсредствима. 

Меницаморабитинеопозива,безусловна,иплативанапрвипозивибезправа на 
приговор. 

За случај да добављач као понуђач одустане од понуде прихваћене од стране 
купца,односнопозакључењу уговора касниуиспуњењууговоренеобавезе,добранису 
уговореногквалитета,наручилацзадржаваправодаприступиреализацијисоломенице 
.Наручилацћеиматиправоданаплатидеоилипуниизносизпретходногставау 
случајудаИзвршилацнеиспунинекуодсвојихобавезананачинкакојепредвиђено 
овимУговором. 

У случајуреализацијеменицеод странеНаручиоцаИзвршилацједужанда 
обезбеди новусоломеницуподистим условима. 

 
 

15. Заштита поверљивостиподатака које наручилац ставља понуђачима на 
располагање,укључујућиињиховеподизвођаче 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
 

16.Додатнеинформацијеилипојашњењаувезисаприпремањемпонуде 
 

Заинтересованолицеможе,уписаномобликуили на 
е-mail–pomdir@zavodivanjica.rsнафакс032/663-039тражитиоднаручиоцадодатне 
информацијеилипојашњењау вези саприпремањем понуде,најкасније5данапре 
истека рока заподношењепонуде. 
Наручилацћезаинтересованомлицуурокуод3(три)данаодданапријемазахтеваза додатним  
информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације,  одговор 
доставитиуписаномобликуиистовременоћетуинформацијуобјавитинаПорталу 
јавнихнабавки инасвојојинтернетстраници. 
Додатнеинформацијеилипојашњењаупућујусесанапоменом„Захтевзадодатним 
информацијамаили појашњењимаконкурснедокументације,у поступку набавке добара 
упреговарачкомпоступкубезобјављивањапозивазаподношењепонуда 
ЈН бр.01/16. 
Поистекурокапредвиђеногзаподношењепонуданаручилац неможедамењанитида 
допуњујеконкурснудокументацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефономниједозвољено. 
Комуникацијаупоступкујавненабавкевршисеискључивонаначинодређенчланом 
20.Закона. 
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17. Додатна објашњењаод понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђачаодносноњеговогподизвођача 

 

Послеотварања понуда наручилац можеприликомстручнеоценепонудадау писаном 
облику захтеваодпонуђачадодатнаобјашњењакојаћемупомоћиприпрегледу, 
вредновањуиупоређивању понуда,аможедавршиконтролу(увид)кодпонуђача, 
односноњеговогподизвођача(члан93.Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршитиконтролу(увид)кодпонуђача,односноњеговогподизвођача,наручилацће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогућинаручиоцуконтролу(увид)кодпонуђача,каоикод његовогподизвођача. Наручилац 
може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уоченихприликомразматрањапонудепо окончаномпоступкуотварања. 
У случајуразликеизмеђујединичнеиукупнецене, меродавнајејединичнацена. 
Ако сепонуђачнесагласисаисправкомрачунскихгрешака,наручилацћењегову 
понудуодбити каонеприхватљиву. 

 
18.Додатнообезбеђењеиспуњењауговорнихобавезапонуђачакојисеналазена 
спискунегативнихреференци 

 
Понуђачкојисеналазинасписку негативних референцикојиводиУправазајавне 
набавке,ускладусачланом83.Закона,акојииманегативну референцузапредмет 
набавкекојинијеистоврстанпредмету овејавненабавке,ауколикотаквомпонуђачу 
будедодељенуговор,дужанједаутренуткузакључењауговора преданаручиоцу 
банкарску  гаранцију  за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна иплативанапрвипозив. Банкарскагаранцијазадоброизвршење посла 
издајесеувисиниод15%,(уместо10%изтачке12.Упутствапонуђачима какода 
сачинепонуду)одукупневредностиуговора безПДВ-а,сарокомважностикојије30 
(тридесет)данадужиодистекароказаконачноизвршење посла.Акосезавреме 
трајањауговора променероковизаизвршењеуговорнеобавезе,важностбанкарске 
гаранцијезадоброизвршењепосламорадасепродужи. 

 
19.Елементи уговораокојимаће сепреговарати и начин преговарања 
Елементиокојима сепреговарасу:ценаиусловиплаћања. 
У поступку преговарања не могу се понудити виша цена и неповољнији услови 
плаћања(кассасконто)одизносаиусловаутврђенихупрвобитнојпонуди. 
Начин преговарања:Директнопреговарање,уједномкругу.Поступакпреговарања 
спровешћеКомисијазајавнунабавкукојаћепреговаратисаовлашћеним 
представникомпонуђача,одмахпо отварањупонуде,опредвићенимелементима. 
Представникпонуђачакојијеподнео понуду,препочеткапоступка,мора предати 
комисијипосебнописаноовлашћењеза присуствоупоступкуотварања понудаи 
овлашћењеза преговарање,овереноипотписаноод стране законскогзаступника 
понуђача. 
Акоовлашћенипредставникпонуђачане присуствујепреговарачкомпоступку 
сматраћесењеговом коначномценомонаценакојајенаведенаудостављенојпонуди. 
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављенојпонуди. 
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Рокзаприступањепотписивањууговора одстранеизабараногпонуђача   је8 
( осам)данаодданакада сезатостекнузаконскиуслови,односнонакон истека 
роказаподношењезахтевазазаштитуправаизчлана149истогзакона. 

 
19.Врстакритеријумазадоделууговора,елементикритеријуманаосновукојих 
седодељујеуговор. 
 

Избор   најповољније понудеће  се  извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђенацена“. 
20.Поштовањеобавезакојепроизилазеизважећихпрописа 
Понуђачје дужанда уоквирусвојепонудедоставиизјавудатуподкривичноми 
материјалномодговорношћу дајепоштоваосвеобавезекојепроизилазеизважећих 
прописаозаштитинараду,запошљавањуиусловимарада,заштитиживотнесредине, каои да 
гарантуједајеималацправа интелектуалнесвојине. 
21. Коришћење патентаи одговорност за повреду заштићених  права 
интелектуалнесвојинетрећихлица 

 
Накнаду  закоришћење  патената, као и одговорност  за повредузаштићенихправа 
интелектуалнесвојинетрећихлицасносипонуђач. 

 
22.Начинирокзаподношењезахтевазазаштитуправапонуђача 
 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може у току 

целог поступка јавне набавке уложити захтев за заштиту права. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167.ЗЈН-а. 

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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 

2. 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 члана 149. став 3. Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, захтев за заштиту права подноси се у року од 10 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – путем писарнице наручиоца, 

или поштом препоручено са повратницом.Копију захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 
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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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. Закона. 

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, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

У предметном поступку јавне набавке подносилац захтева је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000 динара динара на број жиро рачуна: 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. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, 

између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. Као доказ о уплати таксе, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
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(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 

под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а 

који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су: 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда; 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
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5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, 

уколико је набавка обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 

вредност већа од 120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 

понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 

подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Захтев за заштиту права мора садржати све елементе наведене у члану 151. Закона. 
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ЗАХТЕВИ УПОГЛЕДУТРАЖЕНИХУСЛОВАОДКОЈИХЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТПОНУДЕ: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИЗАУЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕИЗ 
ЧЛАНА75.И76.ЗАКОНАИУПУТСТВОКАКОСЕДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 
 
 

Испуњеностуслова изчлана75.став 1.,члана76.Закона понуђач доказује 
достављањем следећихдоказаодређеничл.77.Закона: 

 
1.ИзводизрегистраАгенцијеза привреднерегистре. 
2.Потврда надлежногсуда даонињеговзаконскизаступник нијеосуђиванзанеко 
одкривичних делакаочланорганизованекриминалнегрупе,даније осуђиванза 
кривичнаделапротивпривреде,кривичнаделапротив животнесредине,кривично 
делопримањаили давањамита,кривичноделопреваре. 
3.Потврде надлежногсудада мунијеизречена меразабранеобављања делатности, 
којајенаснази увремеобјављивањаодноснослањапозивазаподношењепонуда. 

 
4.Потврданадлежногпорескогорганаиорганизације заобавезносоцијално 
осигурањедајеизмирио доспелепорезе, доприносеи другејавне 
дажбине(ПорескеуправеМинистарства 
финансијаРепубликеСрбијеиПотврдајединицелокалне самоуправе–
Управејавнихприхода) 
5.даимаважећудозволунадлежногорганазаобављањеделатностикојајепредмет 

јавненабавке,/акојепоседујезаовујавнунабавку/ 
Понуђач мора приликом састављања своје понуде изричито да наведе да су 
поштовалиобавезекојепроизилазе изважећих прописаозаштитинараду, запошљавању  
и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач 
гарантуједајеималацправаинтелектуалне својинеакојетопотребноуконкретној набавци 

 
Понуђачкојиучествујеупоступкупредметнејавне набавке, мора 
испунитидодатнеусловезаучешћеупоступкујавне набавке, 
дефинисанечл.76.Закона,ито: 

 
Понуђачмораимативажећудозволунадлежногорганаза обављањеделатностикојаје 
предметЈН.Чл.125.ст.2Закона олековимаимедицинскимсредствимапредвиђеноједа 
прометмедицинскихсредставамогу обављатиправнаифизичкалицакојаимају 
дозволуиздатуод страненадлежногМинистарства.
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Важећедозволесу: 
РешењеМинистарстваздрављакојимсезаинтересованомпонуђачудозвољавадасе 
бавипрометоммедицинскихсредстава навелико  . 

 
РешењеАлимс–аза производекојиподлежурегистрацији.. 

 
Уколикопонуђач подносипонудусаподизвођачем,ускладусачланом80.Закона, 

подизвођачморадаиспуњаваобавезнеусловеизчлана 75.став1.тач.1)до4)Законаи 
условизчлана 75.став1.тачка5)Закона,задеонабавке којиће понуђачизвршити 
прекоподизвођача. 

 
Уколико понудуподносигрупапонуђача,свакипонуђачиз групепонуђача,морада 
испуниобавезнеусловеизчлана75.став1.тач.1)до4)Закона,а 
додатнеусловеиспуњавајузаједно. 
Условизчлана75.став1.тач.5)Закона,дужанједаиспунипонуђачиз 
групепонуђачакојемјеповереноизвршењедела набавке закојије 
неопходнаиспуњеносттогуслова.
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V  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну 
набавку................................. – [навести предмет јавне набавке],ЈН број ........... 
 
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) ПОНУДУПОДНОСИ: 
 

А)САМОСТАЛНО 
 

Б)САПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В)КАОЗАЈЕДНИЧКУПОНУДУ 
Напомена:заокружити начинподношењапонудеиуписатиподаткео 
подизвођачу, уколикосепонудаподносисаподизвођачем, односно податкео 
свимучесницима заједничкепонуде,уколикопонудуподносигрупапонуђача 
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ – Реагенси и потрошни  материјал за хематолошки 

аналајзерCelly 70 произвођачаHycel, Француска 

Ред.
бр 

             Назив производа Јед. мере Кол. Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Вредност без  
ПДВ-а ( 4х5 ) 

Стопа 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kontrolne krvi 4x25 ml 4    
2. Hematon plus 10 L 19    
3. Hemaref II 10 L 10    
4. Hemaclean L 12    
5. Cellyse L 5    

 

 

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ– Реагенси и потрошни   материјал за апарат MINI-VIDAS 

произвођача   Biomerieux, Француска 

Ред.
бр 

             Назив производа Јед. мере Кол. Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Вредност без  
ПДВ-а ( 4х5 ) 

Стопа 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1. D dimer 60 testova 2    
2. T3 60 testova 1    
3. T4 60 testova 1    
4. TSH 60 testova 6    
5. FT3 60 testova 1    
6. FT4 60 testova 6    
7. H pylori 30 testova 6    
8. HCG 60 testova 1    
9. CA 19-9 30 testova 1    

10. CA 125 30 testova 1    
11. Troponin 60 testova 3    
12. Anti TPO 30 testova 2    
13. Anti TG 30 testova 2    

 QCV 60 testova 3    
14. Papir za MINI-VIDAS kom 5    
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3) ПОДАЦИОПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Називподизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матичниброј: 

 

  
Порески идентификациониброј: 

 

  
Име особе законтакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
којиће извршитиподизвођач: 

 

  
Део    предмета    набавке    који    ће 
извршитиподизвођач: 

 

 
2) 

 
Називподизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матичниброј: 

 

  
Порески идентификациониброј: 

 

  
Име особе законтакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
којиће извршитиподизвођач: 

 

  
Део    предмета    набавке    који    ће 
извршитиподизвођач: 

 

 

Напомена: 
Табелу„Подациоподизвођачу“попуњавајусамоонипонуђачикојиподносе понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољномбројупримерака,дасепопуниидоставизасвакогподизвођача.
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4) ПОДАЦИО УЧЕСНИКУУЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив   учесника   у   заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матичниброј: 

 

  
Порескиидентификациониброј: 

 

  
Имеособезаконтакт: 

 

 
2) 

 
Назив   учесника   у   заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матичниброј: 

 

  
Порескиидентификациониброј: 

 

  
Имеособезаконтакт: 

 

 
3) 

 
Назив   учесника   у   заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матичниброј: 

 

  
Порескиидентификациониброј: 

 

  
Имеособезаконтакт: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Табелу„Подациоучесникуу заједничкојпонуди“попуњавајусамоонипонуђачи 
којиподносезаједничку понуду,ауколикоимавећибројучесникаузаједничкој 
понудиодместапредвиђенихутабели,потребноједасенаведениобразац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђачакојије учесникузаједничкојпонуди.
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5) ОПИСПРЕДМЕТАНАБАВКЕ.Реагенси и потрошни   материјал за хематолошки 

аналајзерCelly 70 произвођача Hycel, Францускаи  Реагенси и потрошни   материјал за 

апарат MINI-VIDAS произвођача   Biomerieux, Француска Набавка бр 01/14 

 
 
 
 

 
УкупнаценабезПДВ-а 

 

 
УкупнаценасаПДВ-ом 

 

 
Рок иначинплаћања 

 

 
Рок важењапонуде 

 

 
Рок испоруке 

 

 
Гарантнипериод 

 

 
Местоиначиниспоруке 

 

 
 
 
 
 

Датум                                                                        Понуђач 
М. 

 
 
 
 
 

Напомене: 
Образацпонудепонуђачморадапопуни,оверипечатомипотпише, чиме 
потврђуједасутачниподацикојисууобрасцупонуденаведени.Уколико 
понуђачиподносезаједничкупонуду,групапонуђачаможедасеопределида 
образац понуде потписују и печатом  оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или групапонуђачаможедаодредиједног понуђача изгрупекојиће 
попунити,потписатиипечатомоверитиобразацпонуде. 

Уколикојепредметјавненабавкеобликованувишепартија, понуђачи ће 
попуњаватиобразацпонудезасвакупартијупосебно 
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VI 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 –НАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА 
ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛАЈЗЕР „CELLY 70“ 

ПРОИЗВОЂАЧА „HYCEL“  И ЗА АПАРАТ „MINI – 
VIDAS“ ПРОИЗВОЂАЧА BIOMERIEUX 

за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију - Ивањица (једногодишње потребе) 
ЈН бр.01/2016.година 
 
Закључен између:  
 
1. Специјална болница за рехабилитацију Ивањицаул.13 септембар бр.7832250 
Ивањица , кога заступа Вддиректор др Мирослав  Поповић /у даљемтексту: 
Наручилац/ и 
2. __________________________________________________________, кога заступа 
______________________________________________  
/у даљем тексту: Понуђач/  
на следећи начин:  
Члан 1.  
 
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка -
РЕАГЕНАСА ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛАЈЗЕР „CELLY 70“ ПРОИЗВОЂАЧА 

„HYCEL“  И ЗА АПАРАТ „MINI – VIDAS“ ПРОИЗВОЂАЧА BIOMERIEUXза потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију - Ивањица (једногодишње 
потребе) ,према понуди понуђача број _______ од_________. године, која је 
саставни део овог Уговора.  
 
Члан 2.  
 
Понуђач се са своје стране обавезује да ћеРЕАГЕНАСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛАЈЗЕР 
„CELLY 70“ ПРОИЗВОЂАЧА „HYCEL“  И ЗА АПАРАТ „MINI – VIDAS“ ПРОИЗВОЂАЧА 

BIOMERIEUXза потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица 
(једногодишње потребе) 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 . 
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 до ________ дана по испоруци.  
Понуђач се обавезује да ће у фактури за испорученеРЕАГЕНАСE ЗА ХЕМАТОЛОШКИ 
АНАЛАЈЗЕР „CELLY 70“ ПРОИЗВОЂАЧА „HYCEL“  И ЗА АПАРАТ „MINI – VIDAS“ 
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ПРОИЗВОЂАЧА BIOMERIEUXза потребе Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица 
(једногодишње потребеиз 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 
овајуговор. 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.  
 
 РЕАГЕНАСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛАЈЗЕР „CELLY 70“ ПРОИЗВОЂАЧА „HYCEL“  И ЗА 

АПАРАТ „MINI – VIDAS“ ПРОИЗВОЂАЧА 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 се Даница Шарчевић, шеф лабораторије 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 и реализује предату меницу, на износ од 3%  
укупно уговорене цене, а на име уговорне казне.  
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Члан 7. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна и важи годину дана од дана потписивања 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. 
( 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).  
 
 
                                                                Члан 8.  
Евентуални други неспоразуми у вези са реализовањем 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 анексима 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 
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VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
– Реагенси и потрошни  материјал за хематолошки аналајзерCelly 70произвођачаHycel, 
Француска 

Ред.
бр 

             Назив производа Јед. мере Кол. Јединичн
а цена 

без ПДВ-а 

Јединич
на цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1. Kontrolne krvi 4x25 ml 4     
2. Hematon plus 10 L 19     
3. Hemaref II 10 L 10     
4. Hemaclean L 12     
5. Cellyse L 5     

УКУПНО:   
 

– Реагенси и потрошни   материјал за апарат MINI-VIDAS произвођача   Biomerieux, 

Француска 

Ред.
бр 

             Назив производа Јед. мере Кол. Једини
чна 

цена 
без 

ПДВ-а 

Јединич
на цена 
са ПДВ-

ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(4x5) 8(4x6) 

1. D dimer 60 testova 2     
2. T3 60 testova 1     
3. T4 60 testova 1     
4. TSH 60 testova 6     
5. FT3 60 testova 1     
6. FT4 60 testova 6     
7. H pylori 30 testova 6     
8. HCG 60 testova 1     
9. CA 19-9 30 testova 1     

10. CA 125 30 testova 1     
11. Troponin 60 testova 3     
12. Anti TPO 30 testova 2     
13. Anti TG 30 testova 2     

 QCV 60 testova 3     
14. Papir za MINI-VIDAS kom 5     
УКУПНО:   
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 
4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

Напомена: 
Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), 
наручилац може да предвиди и посебну колону „остали трошкови“ у коју би 
понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац 
дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да 
понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће 
трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило 
на који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар 
за промену цене. Нпр. уколико се предметна набавка састоји од рада (50%) и 
материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се 
дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал.  
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VIIIОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕО НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 
 

 
 

У складусачланом26.Закона, , 
(Назив понуђача) 

даје: 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

ОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 

Под  пуномматеријалноми кривичномодговорношћупотврђујем да сам понудуу 
поступкујавненабавке- 
добрапреговарачкомпоступкубезобјављивањапозивазаподношењепонудаЈНбр01/20
16,Реагенси и потрошни  материјал за хематолошки аналајзерCelly 
70произвођачаHycel, Француска   и Реагенси и потрошни   материјал за апарат MINI-
VIDAS произвођача   Biomerieux, Француска 
поднеонезависно,бездоговорасадругимпонуђачима или заинтересованимлицима. 

 
 
 
 

Датум:                                        М.П.                               Потписпонуђача 
 
 
 
 
 

Напомена:услучајупостојањаоснованесумњеуистинитост изјавео независној 
понуди,наручулацћеодмахобавеститиорганизацијунадлежнуза 
заштитуконкуренције. Организацијанадлежназазаштитуконкуренције, 
можепонуђачу,односнозаинтересованомлицуизрећимерузабранеучешћау 
поступку јавненабавкеакоутврдидајепонуђач,односнозаинтересовано 
лицеповредилоконкуренцијуупоступкујавненабавкеусмислузаконакојим 
сеуређујезаштитаконкуренције.Меразабранеучешћаупоступкујавне набавке 
можетрајати  до две године.Повреда конкуренцијепредставља 
негативнуреференцу,у смислучлана82.став1. тачка2.Закона. 
Уколикопонудуподносигрупапонуђача,Изјаваморабитипотписанаод 
странеовлашћеноглицасвакогпонуђачаизгрупе понуђачаиоверена печатом
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I X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕОПОШТОВАЊУОБАВЕЗАИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 
 
 
 

Увезичлана75.став2.Законаојавнимнабавкама,каозаступникпонуђачадајем следећу 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...........................................   
[навестиназивпонуђача]упоступкујавненабавке.добра,Реагенси и потрошни  материјал 
за хематолошки аналајзерCelly 70произвођачаHycel, Француска   и Реагенси и 
потрошни   материјал за апарат MINI-VIDAS произвођача   Biomerieux, 
ФранцускаЈНбр01/2016поштоваоје обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању  иусловима  рада, заштити   животне  средине  и  
гарантујем  да  је  ималац  права интелектуалнесвојине. 

 
 
 
 

Датум                                                                                Понуђач 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколикопонудуподноси групапонуђача,Изјавамора бити 
потписанаодстранеовлашћеноглицасвакогпонуђачаизгрупепонуђача и 
оверенапечатом.
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X  ОБРАЗАЦТРОШКОВАПРИПРЕМЕПОНУДЕ 

 
Уовомобрасцупонуђачможедаискажетрошковеприпремепонуде итрошкова 
прибављањасредстваобезбеђења. 

 
  

Врстатрошкова 
 

Изнострошкова 
 

1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
5. 

  

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен  из разлога који су  на страни наручиоца, 
наручилацје,сходночлану 88.став3.ЗЈН-а,дужандапонуђачунадокнадитрошкове израде 
узоркаилимодела,акосу израђениу складусатехничкимспецификацијаманаручиоцаи 
трошковеприбављањасредстваобезбеђења,подусловомдајепонуђачтражионакнаду тих 
трошковаусвојојпонуди. 
Наручилацзадржаваправодаизвршиконтролуисказанихтрошковаувидомуфактуреи друге 
релевантнедоказе. 

 
 
 

Датум                                                                        Понуђач 
М.П.
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XIОбразацообавезнојсадржинипонуде 
 

(КОЈИСЕДОСТАВЉАУЗПОНУДУ) 
 
 
 

 Називдокумента (Акојенаведени 
документ достављен 
заокружити ДА, 
ако није НЕ) 

1  
Образац понуде, 
Врста,техничке карактеристике,квалитет,количинаиописдобара, 
радоваилиуслуга,рокиначин плаћања,рокиспоруке,место извршењаили 
испoрукедобара, исл. (образацV 

 
ДА-НЕ 

2 Образац структуреценeсаупутствомкако дасепопуниобразац 
ОбразацVI 

ДА-НЕ 

3 Образац изјавеонезависнојпонуди(образац VII  
ДА-НЕ 

4 Образацизјавеопоштовањуобавезаизчл.75.ст.2.Закона(образац 
VIII 

ДА-НЕ 

5 Oбразац трошковаоприпремипонуде(IX ДА_НЕ 

6 Попуњенобразацообавезнојсадржини понуде(образац X ДА-НЕ 

7 Образацзаоценуиспуњеностиусловаиупутствокакосе 
доказујеиспуњеност условаизчлана75.и76.ЗЈН* 

(образацXIсасвимдоказимакојиседостављају 

 
ДА-НЕ 

8 Понуђачмораимативажећудозволунадлежногорганазаобављање 
делатностикојаје предметЈН.Чл.125.ст.2Законаолековимаи 
медицинскимсредствимапредвиђено једапромет медицинских 
средставамогуобављатиправнаифизичкалицакојаимају дозволу 
издатуодстраненадлежногМинистарства. 
Важећедозволесу: 
РешењеМинистарстваздрављакојимсезаинтересованомпонуђачу 
дозвољавада себави 
прометоммедицинскихсредставанавелико.РешењеАгенцијезалековеим
ед.средствакојасупредметЈН 

 
РешењеАлимс–а за производекојиподлежурегистрацији. 

 
ДА-НЕ 

9 Средство  финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење 
посла 
Добављач  се  обавезује  да  Купцу приликом потписивања 
уговорадостави  једнусопствену,соломеницукаосредство 
обезбеђењаза извршењеуговорнихобавеза 

 

 

Местоидатум: 

 
М.П. 

Потпис овлашћеноглицапонуђача
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Називпонуђача: 
 

 
 

ЈНброј: 01/16 
Број: 
 Д
атум:  

 

 

XIIОбразацзаоценуиспуњеностиусловаиупутствокакоседоказујеиспуњеност 
условаизчлана75.и76.ЗЈН* 

 
 
 

Редни 
број 

Обавезниуслови Потребнидокази Прилог 
уз 

понуду 

 

 
 
 
 

1. 

 
Понуђачје регистрован 
код надлежног 
органа,односно   уписан 
уодговарајућирегистар 

ЗАПРАВНАЛИЦА: 
Извод    из    регистра    Агенције    за 
привредне   регистре   или   извод   из 
регистра  надлежног Привредног  суда 
(установе). 
ЗАПРЕДУЗЕТНИКЕ: 
Извод    из    регистра    Агенције    за 
привреднерегистре. 

 
 
 
 
ДА 

 
 
 
 
НЕ 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Понуђач ињегов 
законски   заступник 
нису осуђиванизанеко од 
кривичнихделакао 
чланови организоване 
криминалне групе,да 
није осуђиванза 
кривична дела против 
привреде,   кривична 
делапротив животне 
средине,кривично дело 
примањаили давања 
мита,кривично дело 
преваре. 

 
ЗАПРАВНАЛИЦА: 

1.УверењеВишегсудауБеограду-за 
делаорганизованогкриминала. 

2.УверењеОсновногсудаи уверење 
Вишегсудана чијем подручјује 
седиштеправноглица-за кривична 
делапротивпривреде,кривична 
делапротивживотнесредине, 
кривично делопримањаили 
давања мита, кривично дело 
преваре. 

НАПОМЕНА: 
-Основнисуд-кривичнаделазакојаје као 
главна казна предвиђена новчана 
казна иликазна затвора ≤10година; 
-Вишисуд:кривичнаделазакојајекао 
главна казна предвиђена казна затвора 
>10година; 
за    законског    заступника    - 

Уверењенадлежне полицијскеуправе 
МУП-а-изводизказненеевиденције 

ЗАФИЗИЧКАЛИЦА: 
1. Уверење  надлежне  полицијске 

управе МУП-а-изводизказнене 
евиденције 
ЗАПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

1.   Уверење   надлежне   полицијске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НЕ 
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  управе    МУП-а-извод     из     казнене 
евиденције. 
(Уверењaнемогубитистаријаод2(два) 
месецапреотварања понуда). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Понуђачу није изречена 
меразабране обављања 
делатности,којаје на 
сназиу време 
објављивања позиваза 
подношењепонуда. 

 

 
ЗАПРАВНАЛИЦА: 

1. ПотврдаАгенцијезапривредне 
регистредапонуђачунијеизречена 
меразабранеобављања делатности,која 
јенаснази увремеобјављивања позива 
заподношењепонудаили 

 
2.ПотврдаПривредногиПрекршајног 
судадапонуђачунијеизреченамера 
забранеобављања делатности,којајена 
снази увремеобјављивања позива за 
подношењепонуда. 
ЗАФИЗИЧКАЛИЦА: 

1. ПотврдаПрекршајногсудада 
понуђачунијеизреченамеразабране 
обављањаделатности,којајенаснази у 
времеобјављивањапозиваза 
подношењепонуда. 
ЗАПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

1. ПотврдаАгенцијезапривредне 
регистредапонуђачунијеизречена 
меразабранеобављања делатности,која 
јенаснази увремеобјављивања позива 
заподношењепонудаили 

2. Потврда Прекршајногсуда да 
понуђачуније изреченамеразабране 
обављањаделатности,којаје насназиу 
време објављивањапозива  за 
подношењепонуда. 
(Потврде  морају  бити  издате  након 
објављивањапозива   за   подношење 
понуда). 

 

 
 
 
ДА 

 

 
 
 
НЕ 
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4. 

 
 
 
 
 
Понуђачје измирио 
доспеле порезе, 
доприносе идругејавне 
дажбине ускладуса 
прописима Републике 
Србије илистране 
државе  кадаима 
седиште нањеној 
територији. 

ЗА  ПРАВНА  ЛИЦА, 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ     И     ФИЗИЧКА 
ЛИЦА: 

1.      Уверење      Пореске      управе 
Министарствафинансијаипривредеда 
су измиренидоспелипорези,доприноси и   
друге јавне дажбине у складу са 
прописимаРепубликеСрбије илистране 
државе  у којој  понуђач има седиште; 
или потврду надлежногорганада се 
понуђачналазиу поступку приватизације. 

 
2.Уверењелокалнесамоуправедасу 

измирени    изворни    локални    јавни 

 
 
 
 
 
 
ДА 

 
 
 
 
 
 
НЕ 

 
  приходи. 

 
(Потврденесмејубитистаријеоддва 
месецапреотварања понуда). 

  

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Додатниусловиизчл.76.Законаојавнимнабавкамакојепонуђачморадаиспуни даби 

могаодаучествујеупоступкујавненабавке: 

  
 
Да имаважећу 

дозволунадлежног 

органазаобављање 

делатностикојаје 

предметјавне 

набавке ,акојетаква 

дозволапредвиђена 

посебнимпрописима. 

РешењеМинистарстваздрављаза 

обављањеделатности(прометаили 

производњелековаили 

медицинскихсредстава)којаје 

предметјавне набавке ,ускладуса 

одредбамаЗаконаолековимаи 

медицинскимсредствима.. 
РешењеАлимс–азапроизводекоји 
подлежурегистрацији. 

ДА_НЕ  
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  Засвебиоциднепроизводе, 
доставитиРешењео 
уписууПривременулисту 
биоцидних 
производазадостављањетехничког 
досијеа које 
издаје Министарствоенергетике, 
развојаи 
заштитеживотнесредине. 
Доказујесерешењем које издаје 
Министарсво 
енергетике,развојаизаштите 
животнесредине. 

ДА-НЕ  

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницаманадлежнихоргана. 
*Доказизтачке2.,3.и4.неможебитистаријиоддвамесецапреотварањапонуда,у 
складусаЗаконом. 
Доказ изтачке 3. Овог упутствамора бити издат након објављивања позива за 
подношењепонуда. 
Доказисе могудоставитииунеоверенимкопијама,аНаручилацможеускладуса 
чланом79.,став1.ЗЈН-азахтеватиодпонуђачачијајепонуданаосновуизвештаја 
комисијезајавнунабавкуоцењенакаонајповољнија,дадоставинаувидоригиналили 
оверенукопијусвихили појединихдоказа.Местоидатум: 

 
Место  идатум                                    МП                                   Потпис овлашћеноглица 

_______________________ 
---------------------------------- ______________________ 




