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   На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  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 број.1276 од 05.12.2016.год.   и  Решења о 
образовању комисије за јавну набавку  ЈН бр. 12/16  дел. бр.1277  од 05.12. 
2016.год , припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – набавка  санитетског возила  

ЈН бр. 12/16 
 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

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

III 

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

 
 
 
 
5 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 
7 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 15 
VI Образац понуде 23 
VII Модел уговора 27 
VIII Образац структуре цене  29 
IX Образац трошкова припреме понуде 30 
X Образац изјаве о независној понуди 31 

 
Закључно са редним бр. странице 26.  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 
Адреса:13.септембар бр.78 
Е-mail адреса: pomdir@zavodivanjica.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 број 12/16 су добра – санитетско возило ОРН: 
34114121  
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка- није. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт:  Милијанка Орестијевић, дипл. Ецц, 032/662041   
и  Ђорђе Јовановић  063/8477703 за техничке карактеристике возила   
Е - mail адреса : pomdir@zavodivanjica.rs  
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 12/16, добра  
санитетско возило (ново)  
 ОРН: 34114121 
 
2. Партије: 
Набавка  није обликована по партијама .  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

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

 
                   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА : 

• Запремина товарног простора---------------------макс 8,5м3 

• Места за седење-------------------------------------1+2 седишта 

• Корисна носивост--------------------------------------не већа од 1250кг 

• Запремина мотора-----------------------------------2195-2205 цм3 

• Погонска осовина------------------------------------Предња 

• Снага мотора-----------------------------------------120-130 кс 

• Година производње----------------------------------2016 

• Дужина возила-------------------------------------------5300-5350 мм 

• Дужина теретног простора---------------------------2900-2950 мм 

• Висина возила--------------------------------------------2250-2400 мм 

• Висина теретног простора----------------------------1750-1800 мм 

• Ширина возила са ретровизорима----------------------2250-2300 мм 

• Међуосовински размак------------------------------3250-3350 мм 

• Препуст испред предње осовине-------------------1000-1050 мм 

• Препуст иза задње осовине-------------------------1000-1050 мм 

• Висина прага пртљажног простора------------------450-600 мм 

 

ОПРЕМА ВОЗИЛА 

• Боја – бела 

• Кочнице – 4 кс диск,АБС са електронском расподелом кочионе силе и 

системом помоћи при наглом кочењу. 

- ЕСП са системом за спречавање превртања 
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- Помоћ при кретању узбрдо 

• Клима – Мануелни клима уређај 

• Мењач – 6 брзина + ход уназад 

• Серво волан подесив по висини и дубини 

• Радио , 2 звучника , даљинске команде на волану, Блуетоотх 

• Предње и задње магленке 

• Електро подесиви,грејани ретровизори са интегрисаним показивачима 

правца 

• Темпомат са функцијом ограничења брзине 

• Путни компјутер 

• Халогена светла са нивелацијом „фоллов ме хоме“ функцијом 

• Високо постављено треће стоп светло 

• Хладан старт -20 степени 

• Алтернатор мин. 150 Амп 

• Резервоар мин. 80 литара 

• Предње и задње завесице блатобрана 

• Електроподизачи прозора 

• Десна клизна врата 

• Возачево седиште подесиво у 8 праваца са наслоном за руку 

• Ваздушни јастук за возача 

• Даљинско централно закључавање 

 

ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ 

• Унутрашњи ентеријер болесничког простора комплетно обложен 

полиестерским оплатама чије су површине лаке за одржавање. Оплате су 

прилагођене облику возилу. 

• Уграђена полиестерска оплата је отпорна на сва средства за прање  

дезинфекцију на хемијској и биолошкој бази. 
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• Оплате су термозвучно изоловане, ниво топлотно звучне изолације значајно 

умањује губитак енергије за расхлађивање и загревање простора. 

• На прегради између болесничког и возачког простора се налази шибер отвор 

за говорну комуникацију.  

• На плафон возила причвршћена је полиестерска оплата са конзолом 

постављеном на челичној конструкцији. За оплату је целом дужином 

причвршћен рукохват. На оплати се налазе циљана светла изнад пацијента, 

инфузиони бокс за две инфузионе боце и вентилација.  

• Под возила израђен од чврсте подлоге пресвучене ПВЦ форце облогом која је 

отпорна на сва хемијска и механичка осветљења. 

• Клизна боцна и задња врата су пресвучвена полиестерским облогама или 

својим оргиналним оплатама 

• Сви спојеви болесничког простора су заливени дихт масом која спречава 

продирање разних материја испод полиестерских оплата.  

• Дизајн ентеријера је беле боје са наранџастим апликацијама, све оплате су са 

термозвучном изолацијом која спречава кондезацију између оплате и 

каросерије возила. 

 

Врата и стакла 

• Десна клизна врата су застакљена. Задња двокрилна врата су такође 

застакљена. Све застакљене површине су прекривене пескираном фолијом до 

70% висине или целом површином прекривене затамњеном фолијом. 

 

Светлосно – звучна сигнализација 

• Светлосна ЛЕД конзола ширине 1100мм са 2 светлосне групе. 

 • Напредњем бранику уграђени  блинкери 2 комада 

• На возило је уграђена електронска хорна са завијајућим тоном и могућношћу 

мењања тонова 12В 100В и интерфоном. 

• Светлосном конзолом и звучном сигнализацијом се управља командама које 

се налазе у кабини возила. 

• У складу са ЕН 1789. 
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Електро инсталација 

• Инсталација болесничког простора јачине 12В је посебно изведена са 

акумулатора независно од фабричке инсталације возила.  

• Сваки прикључак  и потрошач поред главног осигурања обезбеђен је 

посебним осигурачем који се налази на лако доступном месту. 

•  На левој страни болесничког простора се налазе утичнице од 12В и утичнице 

220В (ком. 4) 

• На возило је уграђен претварач са 12V на 220V. Макс. оптерећење 250W. 

 • Возило има могућност прикључивања на спољну мрежу 220В преко утичнице 

која се налази на левом спољном боку.Када је возило прикључено на спољну 

мрежу није могуће стартовати возило. 

•У возило је уграђен пуњач акумулатора који се може користити када је возило 

прикључено на спољно напајање 220в. 

• У складу са ЕН 1789. 

 

Вентилација 

• Двосмерни вентилатор је усађен у плафонску оплату возила са могућношћу 

мењања смерова (удувавање – издувавање). 

• Ветилатор се укључује са командне табле која се налази у болесничком 

простору. 

 

Осветљење болесничког простора 

• У болесничком простору на плафонској облози су усађена циљана независна 

светла изнад носила што омогућује осветљење комплетног тела пацијента. 

Светло је у лед технологији . 

• Изнад улазних врата се налазе светла са тајмером  која се активирају 

приликом отварања врата.  

• Светла се укључују путем прекидача на командној табли  и  има два нивоа 

осветљења.  

• Ускладу са ЕН 1789. 
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Седишта у болесничком простору 

• Између преграде и носила   уграђена два склапајућа седишта са појасем 

постављена супротно од правца кретања возила.  

• Укупан број седишта у болесницком простору је 2 +2 лежаја.  

• У складу са ЕН 1789. 

Климатизација болесничког простора 

• Независна јединица за климатизацију  уграђена у болеснички простор и има 

своје независне команде. Смештена је тако да не заузима користан простор. 

Засебна јединица за климатизацију  повезана са централним клима системом 

возила . Поседује вентилатор са три брзине. 

Грејање болесничког простора 

• У возило уграђен ваздушни грејач Вебасто Аир Топ 2000 СТ који је смештен у 

возачкој кабини испод седишта сувозача и  повезан са болесничким простором 

каналом за усис ваздуха из болесничког простора и  каналом са усмеривачем 

за дистрибуцију топлог ваздуха. 

• Независни грејач користи као погонско гориво, гориво из резервоара возила и 

напон из акумулатора возила. 

• У складу са ЕН 1789. 

Носило за транспорт пацијента 

• Возило треба да поседује два  аутоматска носила следећих карактеристика:  

- Склопива колица на точковима која уз помоћ само једног руковаоца 

омогућавају лак транспорт, уношење – изношење пацијента из возила. 

- Профил точкова на носилу мора бити мин. 200мм 

- Носило мора имати подешавање узглавља до кардио положаја и 

могућност спустања  целог носила на ниже нивое 

- Димензије носила: дужина мин – 1970 мм, носивост мин – 170 кг. 

- У складу са ЕН 1789. 

- Носила морају бити постављена  на амортизујуће постоље које омогућује 

удобнији транспорт пацијента. Постоље носила мора имати прихватну рампу 

ради лакшег утовара носила. 
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Обележавање возила 

• Возило споља обележено рефлектујућом фолијом и симболима Хитне 

Службе.  

• Стакла болеснилког простора затамњена по важећем стандарду. 

Кисеонички пулт 

• Кисеонички пулт треба поставити у предњи  леви део возила и састоји се од: 

- Боце за кисеоник - запремине 10л 

- Развод кисеоника са утичницом 

- Регулатор притиска 

- Регулатор протока 

- Овлаживач 

- Маска 

- У складу са ЕН 1789 

Возило мора бити опремљено по стандарду ЕН 1789 

Возило мора бити атестирано : 

- Атест возила о преради у санитетско возило издат  од стране  

Акредитоване куће и Агенције за безбедност  саобраћаја 

За сву медицинску опрему која се уградјује у возило доставити Алимсе 

Рок испоруке 10 дана од дана потписивања уговора 

Гаранција на комплетно возило минимум 2 године са све опремом у њему 

 

Понуђено  санитетско возило мора  испуњавати све наведене 

карактеристике. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона)  Доказ се доставља у виду неоверене копије ; 
 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да 
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине;(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке  , и 
то . 

   
Финансијски капацитет :  да понуђач располаже неопходним пословним 
и финансијским капацитетом , односно да у претходној обрачунској 
години (2015) није пословао са губитком . Доказ :  Извештај о бонитету за 
јавне набавке (Образац БОН-ЈН) за 2015. год. или Биланс стања и Биланс 
успеха за 2015. год. са мишљењем овлашћеног ревизора , документа у 
неовереној фотокопији . 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 
 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
   Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона уз  
напред побројане доказе  , које доставља у виду неоверене копије.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу    
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 добара – санитетског возила 
Ознака из општег речника набавке – ОРН: 34114121  ЈН број 12/16 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине  

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

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке добра- санитетског возила  број 12/16, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар; 

 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; 

 Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

 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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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – санитетског возила   , ЈН бр. 
12/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до дана 15.12.2016.год.   до 10:00 часова .  
 
Јавно отварање понуда биће истог дана 15.12.2016.  године у 10:30 часова 
одмах по истеку рока за подношење понуда. 

    
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. 
   
 
3. ПАРТИЈЕ 

/ 

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.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља 
Љубовија са стационаром , Ул Војводе Мишића бр.58, 15320 Љубовија ,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра–санитетског возила, ЈН бр. 12/16 - 
НЕ ОТВАРАТИ”     или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра–санитетског возила, ЈН бр. 12/16 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра–санитетског возила, ЈН бр. 12/16 - 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку  добра–санитетског возила, ЈН 
бр. 12/16 - 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 (поглавље VI), 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 (поглавље VI) 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 понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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 поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 
3.). 
    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. 
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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 поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља  IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
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: плаћање по примопредаји и испоруци возила на основу 
записника о примопредаји.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок  испоруке  возила до 10  дана од дана закључења уговора 
Место  испоруке - на адресу наручиоца: Специјална болница за рехабилизацију 
Ивањица 13.септембар бр.78 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
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9.4. Захтев у погледу рока гаранције 

Рок гаранције не може бити краћи од 2 године  за возило и опрему у њему 
од момента  примопредаје. 
 
9.5.  Захтеви у погледу образаца и модела уговора  
 
     Сви обрасци и модел уговора који су тражени конкурсном документацијом 
морају бити попуњени , оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
 

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

 
    Цена је фиксна  и 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. 
   Цена добара исказана је са свим урачунатим трошковима који се односе на 
предмет 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. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
  Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, 
Министарства финансија и привреде. 
  Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
  Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.  
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail:pomdir@zavodivanjica.rs тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
12/16 - набавка санитетског возила . 
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. 
 
14. 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. 
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  Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
  Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% 
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
  Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
  Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
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, или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ 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.  
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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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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
санитетског возила , ЈН број 12/16 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  бр 12/16, набавка добра- санитетског 
возила 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин 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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за  ЈНМВ 12/16-набавка санитетског возила  27/ 31 
  

 

     VII МОДЕЛ УГОВОРА 
УГОВОР О НАБАВЦИ 

санитетског возила за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију 
Ивањица 

ЈН бр. 12/16 
Закључен између: 
Наручиоца : Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 
са седиштем у  Ивањици, Ул.13.септембар бр.78, 32250 Ивањица, кога 
заступа ВД директор др  Мирослав Поповић ,. 
ПИБ:101063679 
 Матични број: 07219750 
Број рачуна:  840-177667-45 Назив банке: код Управе за Трезор , 
 (у даљем тексту: Купац) , и  
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 12/16 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
                                                  Члан 1. 
     Уговорне стране констатују : 
- да је Купац , Специјална болница за рехабилитацију Ивањица на основу 
јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници, 
спровео поступак  12/16 набавка добара – санитетског возила , а да је 
Продавац доставио понуду заводни број -------------------- од......................., код 
купца заведена под бројем................од.................. 

 Да понуда Продавца  у потпуности одговара  спецификацијама из 
конкурсне документације , које се налазе у прилогу уговора и саставни су 
део овог уговора 

 
- Да  је Купац  у складу са чл 108. Закона , и на основу понуде бр. …................. 
од.  …...............год.и одлуке о додели уговора бр. …....... Од …...........год. 
изабрао  добављача . 
                                                        Члан 2. 
     Предмет уговора је набавка добра-санитетског возила , одређена  у 
спецификацији понуде  Продавца са ценом која је саставни део понуде . 
 
                                                      Члан 3. 
     Уговорну цену чине цена из члана 2. овог уговора без ПДВ-а из прихваћене 
понуде извршиоца услуге у износу од  ....….......................... динара и порез на 
додату вредност у износу од .....................................динара , што чини укупно 
...................................дин. 
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   Цена је фиксна и исказана у динарима . 
    
                                                       
                                                     Члан 4. 
     Продавац  се обавезује да изврши набавку добара  из члана 2. Овог уговора 
у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
     Ако се утврде недостаци у извршењу уговорне обавезе  , продавац мора 
уклонити утврђене недостатке у датом року по сачињавању  записника о 
рекламацији. 
      У случају непоштовања уговорних обавеза , тј кашњења са испоруком 
добара , продавац се обавезује   исплатити купцу  износ од  5 % укупне  
вредности уговорених добара , на име уговорне казне .  
            
                                                       Члан 5. 
     Продавац  је у обавези да испоруку  возила изврши најкасније у року од    10  
дана  од дана закључења уговора.  
     Место извршења услуге је  Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 
, Ул.13.септембар бр 78 32250  Ивањица 
 
                                                      Члан 6. 
      Рок плаћања: плаћање по примопредаји и испоруци возила на основу 
записника о примопредаји.    
      Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. 
 
                                                        Члан 7. 
     Рок гаранције  за  санитетског возило и опрему у њему је ______ године од 
дана  примопредаје санитетског возила. 
 
                                                         Члан 8. 
     Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране 
ће решавати споразумно. У супротном надлежан је Привредни суд у  Чачку .  
 
                                                         Члан 9. 
     Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 
уговарача . 
     Уговор се може раскинути у случају непоштовања уговорних обавеза уз 
отказни рок од 15 дана. 
     На све што овим уговором није регулисано сходно се примењују одредбе 
Закона о облигационим односима . 
    Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка , од којих по 2 задржава свака 
уговорна страна .     
 
  У Ивањици, .................2016.год. 
 
 
     ЗА  Продавца      ,                                                            ЗА   Купца  , 
    
 
 
---------------------------------------                                              ------------------------------------ 



Конкурсна документација за  ЈНМВ 12/16-набавка санитетског возила  29/ 31 
  

 

 

 VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 
 
 
 

Редни 
број 

Предмет . Колич
ина 

Јединична цена 
без ПДВа 

Јединична цена 
са ПДВом  

Укупна цена 
без ПДВа 

Укупна цена 
са ПДВом  

1 2 3 4 5 6(3х4)  7(3х5) 

1 Санитетско 
возило 

1ком     

УКУПНО :    

 
     
 
 
 
 Датум:                                                                                         Потпис понуђача: 
 
                                                             М.П. 
 
-------------------------                                                                    ----------------------------- 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

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

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке добара -санитетског возила, бр. 12/16,  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. 
 
 
 


