КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Дом здравља Бојник
Бојник

ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015.у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 8/2020. деловодни
број 351 од 26.05.2020. и Решења о образовању комисије за јавну набавку
мале вредности 8/2020.. деловодни број 355 од 28.05.2020. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности медицинског потрошног материјала за
потребе Дома здравља Бојник
ЈНМВ бр. 8/2020.
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VIII
IX
X
XI

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке, квалитету, року
испоруке
Врста, техничке карактеристике, опис добара,
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде

Страна
3.
4.

Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац
изјаве
о
издавању
инструмента
обезбеђења и испуњености закон.услова
Образац изјаве о поштовању прописа о заштити на
раду и других прописа

23.
26.
27.

5.

5.
9.
17.

28..
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља Бојник,
Адреса: Стојана Љубића бб, 16205 Бојник
Web:www.dzbojnik.org
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 мале вредности број 8/2020.. су добра-медицински
потрошни материјал за потребе Дома здравља Бојник
ОРН 33140000-Медицински потрошни материјал.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт за предметну јавну набавку: Биљана Цветановић тел: 016 210484
Е - mail адреса : pravna.sluzba.dzbojnik@gmail.com
Факс: 016 821-183
5. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци
медицинских потрошних добара за несметан рад Дома здравља Бојник односно
пружање здравствених услуга пацијентима.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 8/2020.. су добра-медицински
потрошни материјал
2. Партије
Ова јавна набавка је обликована у 7 партијa и то:
1. Партија број 1. Санитетски медицински материјал, процењене
вредности 204.812,00 динара без ПДВ,
2. Партија број 2. Остали потрошни материјал, процењене вредности
239.947,00 динара без ПДВ,
3. Партија број 3. Медицинска пластика, процењене вредности
151.487,00 динара без ПДВ,
4. Партија број 4. Рентген филмови, процењене вредности 191.062,00
динара без ПДВ,
Партија број 5. Раствори и потрошни материјал за биохемијски
анализатор Neo Chem или одговарајући, процењене вредности 362.053,92
динара без ПДВ,
Партија број 6. Лабораторијски реагенси-хематологија-Medonic или
одговарајући, процењене вредности 221.308,00 динара без ПДВ,
Партија број 7. Лабораторијски материјал, процењене вредности
70.190,00 динара без ПДВ.
Укупна процењена вредност јавне набавке: 1.440.859,92 динара без ПДВ.
Понуђач је у обавези да поднесе понуду за све ставке у оквиру једне партије,
како би понуда била исправна. Понуђач је обавезан да достави понуду за
најмање једну целокупну партију.
3. Квалитет добара
Понуђач гарантује да су понуђена добра произведена од квалитетног
материјала, по поступцима и на начин који одговара савременом начину
производње и да задовољава услове квалитета у складу са прописаним
стандардима за ту врсту добара.
4. Период испоруке
Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно у току трајања уговора,
према потребама и динамици коју Купац одреди.у току године, према својим
потребама.
5. Место испоруке добара
Место испоруке је Ф-цо магацин Купца на адреси Стојана Љубића бб, Бојник
6. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета
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Понуђач је дужан да врши адекватну квалитативну и квантитативну контролу
приликом пријема, складиштења и манипулације производа у складу са
произвођачким спецификацијама као и да транспорт робе према наручиоцу
обавља у складу са произвођачким препорукама. Сваку испоруку робе према
наручиоцу треба да прати сертификат о испорученој роби. Понуђач је у обавези
да обезбеди гаранцију за испоручена добра.
7. Капацитет испоруке
Понуђач је дужан да достави понуду за најмање једну партију.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА,
КОЛИЧИНЕ
Медицински потрошни материјал према табели и спецификацији датој у
моделу понуде који је разврстан у 7 партија:
1. Партија број 1. Санитетски медицински материјал,
2. Партија број 2. Остали потрошни материјал,
3. Партија број 3. Медицинска пластика,
4. Партија број 4. Рентген филмови,
5. Партија број 5. Раствори и потрошни материјал за биохемијски
анализатор Neo Chem или одговарајући,
6. Партија број 6. Лабораторијски реагенси-хематологија-Medonic или
одговарајући,
7. Партија број 7. Лабораторијски материјал.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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 о јавним набавкама 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);
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3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) 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, .као и да нема забрану обављања делатности,која је на
снази у време подношења понуде.
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. ст.1, тач.5.
закона): Решење Министарства здравља о бављењу прометом
медицинским средствима (уколико постоји) , Решење АЛИМС-а
о дозволи за стављање у промет медицинских средстава која се
нуде (за она средства за која је то обавезно).или другу
одговарајућу дозволу или сагласност.
1.2.

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
члано, 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
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.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве 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, коју
доставља у виду неоверене копије.која мора бити важећа.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
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 потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
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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 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.

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
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности добара-медицинског
потрошног материјала за потребе Дома здравља Бојник број 8/2020, испуњава
све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
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4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА-ГРУПЕ 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 подизвођача-члана групе понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач-члан
групе
понуђача
____________________________________________
[навести
назив
подизвођача-члана групе понуђача ] у поступку јавне набавке мале вредности
добара-медицинског потрошног материјала за потребе Дома здравља Бојник
број 8/2020. испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији).
5. Подизвођач је поштовао важеће прописе који произилазе из
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите
8/ 30

животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.
_____________________
или Члан групе понуђача_________________

Понуда која не садржи све тражене доказе биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није у обавези да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.
тачка 1-4 Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику., што се односи и на корисничка
упутства.
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. Сви документи у понуди требало
би да буду повезани јемствеником тако да се не могу накнадно убацивати или
замењивати поједини листови.Понуда мора да буде читко попуњена и без
исправки а уколико постоји исправка, мора да буде парафирана и печатирана.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља Бојник, ул.Стојана Љубића бб, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности добара-медицинског
потрошног материјала за потребе Дома здравља Бојник ЈНМВ бр.8/2020. - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 15.06.2020. .год. до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа.
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.
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Понуда мора да буде сачињена искључиво на обрасцима из ове конкурсне
документације које није дозвољено преобликовати и треба да садржи:
• Све обрасце предвиђене овом конкурсном документацијом, потписане од
стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом.
• Све изјаве предвиђене овом конкурсном документацијом, потписане од
стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом
• Све доказе којима се испуњавају услови из ове конкурсне документације
• Потписан и печатиран модел уговора од стране овлашћеног лица
понуђача,
3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуђач је
дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две
или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно,
односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ –
УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу 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 конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова..
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је минимум 30 дана, а максимални рок је 90 дана у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл.гласник РС“ број 119/2012.) од дана пријема комплетног
рачуна, којим је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција, односно рок употребе за испоручени медицински потрошни
материјал не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке добара.
8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара
Понуђач је у обавези д изврши испоруку добара у року који не може бити дужи
од 2 дана од момента пријема писане поруџбине наручиоца.
Испорука добара вршиће се сукцесивно према потребама наручиоца.
Место испоруке добара је ф-цо седиште наручиоца, ул. Стојана Љубића
бб.16205 Бојник.
Понуде у којима буду наведени дужи рокови испоруке и друго место испоруке
биће одбијене, као неприхватљиве.
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8.4. 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.
8.5. Други захтеви
Понуђач гарантује да су понуђена добра произведена од квалитетног
материјала, по поступцима и на начин који одговара савременом начину
производње и који задовољава услове квалитета у складу са прописаним
стандардима за ту врсту добара.
Квалитет се доказује достављањем решења АЛИМС-а за добра за која
постоји законска обавеза да буду регистрована у АЛИМС-у док је за добра за
која не постоји обавеза ове врсте довољно достављање сертификата или
атеста за предмет ЈНМВ и решењa Министарства здравља или другог
органа .или други одговарајући доказ квалитета..
Понуђач уз понуду мора доставити назив произвођача, техничке
карактеристике, уверња и потврде о квалитету као и одобрење надлежног
органа за стављање у промет медицинског средства који нуди (важеће решење
Агенције за лекове и медицинска средства Србије).уколико је потребно.
Амбалажа мора бити оригинална и прописна са свим подацима о медицинском
средству.
Ради обезбеђења квалитета у гарантном периоду, обавеза је понуђача коме
буде додељен уговор да призна рекламацију наручиоца и изврши замену
неквалитетног средства коме је прошао рок употребе.
Понуде које не садрже решење АЛИМС-а, сертификате или атесте биће
одбачене као неприхватљиве.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са или 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.
Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које
поводом предметне набавке има.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да приликом
потписивања уговора Наручиоцу достави средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
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овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 на Порталу УЈН..
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.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
13. 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“.
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
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16. 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.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.

18.ПОВЕРЉИВОСТ
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података
из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
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22.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуда је 15.06.2020. године,до 12 часова.
Отварање понуда обавиће се истог дана у 12,30 часова у просторијама Дома
здравља Бојник.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица као и
представници понуђача, који пре почетка отварања понуда Комисији предају
овлашћења за заступање понуђача.
23.ПОДОБНОСТ И УСАГЛАШЕНОСТ ПОНУДЕ СА ЗАХТЕВИМА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Пре него што Комисија приступи детаљној оцени понуде, утврдиће да ли је
понуда прописно састављена и да ли је у складу са захтевима из конкурсне
документације. Понуде које су некомплетне, недовољно читке или
неразумљиве или садрже друге нерегуларности, биће одбијене.
24. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће понуду одбити уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, уколико не докаже да испуњава додатне услове за учешће,
уколико понуда садржи такве недостатке због којих је немогуће утврдити
стварну садржину понуде или је немогуће упоредити је са другим понудама.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о
обустави поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико
нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча, одноно уколико је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току буџетске године
односно у наредних 6 месеци. Ову одлуку наручилац је дужан да образложи и
достави понуђачима у року од три дана од дана доношења.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку
добара-медицински потрошни материјал за потребе Дома здравља Бојник
ЈНМВ број 8/2020..
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
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Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат

укупне

вредности
16/ 30

набавке
који
подизвођач:

ће

извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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Рок и начин плаћања ( минимално 30 дана, а максимално 90 дана)
Гарантни рок (не краће од 12 месеци од датума испоруке)
Квалитет (АЛИМС, сертификат или атест овлашћене институције,
решење Мин.здравља и др.)
Рок важења понуде( не краће од
понуда)

60 дана од дана отварања

Рок испоруке добара (максимално 2 дана од дана наручивања).

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да свеобухватно и читко 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.

1. Партија-Санитетски медицински материјал
Назив
Газа 100х80м
Папирна вата А1
Санитет.вата А1
Галопласт5х5
Завој 5х5
Завој 6х5
Завој 8х5
Завој 10х5
Завој 15х5
Тест за окултно крв.

Јед.мере
Мет.
кг
кг
ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

Колич.
9.000
5
60
500
1000
200
1200
1500
500
125

Цена по јед. мере
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

Укупно без ПДВ
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Укупна цена партије:
-без ПДВ:___________________
-са ПДВ: ___________________

2. Партија-Остали потрошни материјал
Назив
ПВЦ шпатуле
Гел за ултраз.1/1
Медиф.рукав.

Јед.мере
ком
кг
ком

Колич.
16000
20
26000

Цена по јед.мере
____________
____________
____________

Укупно без ПДВ
_______________
_______________
_______________
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Алкохол ет.70%
Алкохол ет.96%

Лит
Лит

Хидроген3% 1/1
лит
Асепсол 1/1
лит
Скалпел 1/100
пак
Траке глукотест
ком
(condure)
Бензин
лит
Хируршки конац
(дексоне)
ком
Браониле(ив катетер)ком
Екостерил
ком

140
10

_____________
_____________

______________
______________

105
100
200
3000

_____________
_____________
_____________
_____________

______________
______________
______________
______________

_____________
_____________
_____________

______________
______________
______________

Колич.
45000
2600
6000

Цена по јед.мере
____________
____________
____________

Укупно без ПДВ
_______________
_______________
_______________

16500

____________

_______________

12000

____________

_______________

2000

____________

_______________

10

____________

_______________

5
30
33
50

Укупна цена партије:
-без ПДВ:____________________
-са ПДВ: ____________________

Партија 3-Медицниска пластика
Назив
Јед.мере
Игле ПВЦ0,8/0,9-045-1,2 Ком
Сист.за инф.
Ком
Шприц ПВЦ 2мл
Ком
(са гумом на клипу-slip()
Шприц ПВЦ 5мл
Ком
(са гумом на клипу-slip)
Шприц ПВЦ 10мл Ком
(са гумом на клипу-slip)
Шприц ПВЦ 20мл Ком
(са гумом на клипу-slip)
Есмарикова повеска ком

Укупна цена партије:
-без ПДВ:________________________
-са ПДВ:_________________________

Партија 4-Рентген филмови
Назив
Јед.мере Колич. Цена по јед.мере Укупно без ПДВ
-РТГ филм 25х30/125 ласер
ком 801 __________
______________
-Филм 35,5х45/125 ласер
ком 125 __________
______________
Укупна цена партије:
-без ПДВ:_______________________
-са ПДВ: _______________________

Партија број 5. Раствори и потрошни материјал за биохемијски
анализатор Neo Chem или одговарајући
Назив

Јед.мере

Количина

Цена по једин.мере

Цена без ПДВ
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Alkalna fosfatataza
IFCC
ml
AST GOT SL
ml
ALT GPT SL
ml
Glukosa SL
ml
Urea UV SL
ml
Trigliceridi SL
ml
Creatinin
ml
Holesterol total
ml
Kontrola normalna ml
Kontrola patoloska ml
Biohemijski kalibr. ml
Bilirubin total
ml
Bilirubin direktni
ml
Uric acid
ml
CRP sa standard. Ml
Holest.HDL direkt ml
Holest.LDL direkt ml
Kalibrat.holest.
HDL 7LDL
ml
HBA1C
ml
HBA1C kalibrator ml
HBAC kontrola (H,L)ml
Detergent A a 5 lit pak
Reakcioni segment
Za Neo Chem
20 (1/20)
kom
Serumske casice za
Neo Chem 20
kom

500
750
750
2000
750
2000
2000
2000
25
25
15
800
800
400
350
240
240

______________
______________
______________
______________
______________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

____________
____________
____________
____________
____________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

1
80
2
1
10

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

___________
___________
___________
___________
___________

1

_____________

___________

1000

_____________

___________

Укупна цена партије:
Ukupno bez PDV:________________
Ukupno sa PDV:_________________
-Све ставке од броја 1-24 морају бити од истог произвођача.
-За све ставке почев од 1-22 доставити корисничка упутства из којих се може
утврдити да су намењене за рад на биохемијском аналајзеру Neo Chem 20.
-Доставити изјаву произвођача да су понуђени реагенси компатибилни са
апаратом Neo Chem 20.
Партија број 6. Лабораторијски реагенси-хематологија- Медоник или
одговарајући
Назив

Јед.мере

Количина

Цена по јед.мере Укупно без ПДВ

Diluent
Lizir
Kontrol.krv

pak
pak
kom

10
9
1

_____________
_____________
_____________

______________
______________
______________
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Test trake za
Urin
kom
Mikroveta za
Hematol.EDTA kom
Kapiletice 0,5ml kom

100

_____________

______________

1800
300

_____________
_____________

______________
______________

Укупна цена партије:
Ukupno bez PDV:____________________
Ukupno sa PDV: _____________________
Партија број 7. Лабораторијски материјал
Назив

Јед.мере

-Vakutajner za biohemiju
5 ml clot activator kom
-Vakutajner za KS
3 ml EDTA
kom
-Vakutajner za ESR 1,6
Mm,3,8% Na-Citrat
Staklo, 9x120mm sa
Čitanjem na pola sata kom
-Igla 0,8
kom
-Poveska sa kompcom kom
-Holder
kom
-Mini kapilara 0,5ml
K2EDTA sa inkorpori
ranim levkom
kom
-Kontakt aktivirajuce
Lancete 21G 2,2mm kom
-Kontakt aktivirajuce
Lancete 21G 1,8mm kom

Колич.

Цена по јед.мере Укупно без ПДВ

2100

______________

______________

2100

______________

______________

1800
300
2
2

______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________

100

______________

______________

100

______________

______________

100

______________

______________

Укупна цена партије:
Ukupno bez PDV: ____________________
Ukupno sa PDV: _____________________
Sve stavke u partiji moraju biti istog proizvodjača zbog kompatibilnosti u radu.
Naručilac zadržava pravo traženja uzoraka prilikom donošenja odluke.
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УГОВОР

модел

Закључен у Бојнику између уговарача:
1. Дом здравља Бојник,. Ул. Стојана Љубића бб, кога заступа директор др
Борисав Трајковић, матични број:17278061, шифра делатности 85120,
ПИБ: 100371393, телефон факс 016 821-183, 820-254, као Наручилац и
2. _______________________________,
кога
заступа
__________________, матични број: ______________ шифра делатности:
_______ ПИБ: _____________, телефон-факс: ___________, као Понуђач
Уговорне стране констатују:
Да је Понуђач доставио понуду број: _______ од:____________. која се
налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.
Да понуда Понуђача одговара спецификацији конкурсне документације, која
се налази у прилогу и саставни је део овог уговора.
Да је Наручилац донео одлуку о додели уговора број: __________ од
__________. о додели уговора.
Члан 1.
Предмет уговора
Предмет овог уговора је јавна набавка добара-медицинског потрошног
материјала
за
партије:1.____________________2.___________________3._________________
__________4.____________________________5.__________________________
6.__________________________________7.____________________________(по
пуњава понуђач), на годишњем нивоу, односно до испуњења вредности
уговора.
На основу овог уговора Понуђач се обавезује да испоручи добрамедицински
потрошни
материјал
према
понуди
број:
_______
од:_______________, која је саставни део овог уговора.
Врста, порекло, количина и цена добара утврђене су према оглашеној
потреби наручиоца и понуди Понуђача добара, коју је Наручилац прихватио а
која је саставни део овог уговора. Понуђач ће добра испоручивати по захтеву
Наручиоца у складу са његовим потребама (врстом, количином и динамиком
испоруке). Место испоруке је ф-цо магацин Наручиоца на адреси: Стојана
Љубића бб, 16205 Бојник.
Члан 2.
Цена
Наручилац прихвата јединичне цене које је Понуђач понудио приликом
конкурисања за додељивање овог уговора, садржане у понуди број:
___________ од __________. која је код Наручиоца заведена под бројем:
____________ од: ____________..
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У цену морају бити урачунати сви трошкови а додатни трошкови неће
бити признати. Транспортни трошкови падају на терет Понуђача.
Укупна вредност овог уговора представља збир вредности
свих
партија:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________ ______(уписати називе партија за које се подноси понуда)
.у укупном износу од ______________________________________ динара без
ПДВ односно :_________________________ динара са ПДВ, за
које је
Понуђач изабран као наповољнији, на годишњем нивоу.
Члан 3.
Рок и начин испоруке добара
Понуђач се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог уговора по
динамици коју одреди Наручилац.
Наручилац се обавезује да Понуђачу најмање два дана пре очекиване
испоруке изврши наручивање добара у виду писаног налога, који мора да
садржи тачну количину и врсту добара из усвојене понуде, оверену од стране
Наручиоца.
Рок за испоруку је два дана од дана наручивања. Понуђач се обавезује
да ће добра испоручити у року од два дана од момента пријема наруџбенице од
стране Наручиоца у којој ће бити назначене потребе, количина и врста добара.
Наручилац ће повлачити добра, која су предмет јавне набавке, у вредности која
не прелази износ укупно планираних средстава Наручиоца за ову намену у
2020. години и делу 2021. године у којем се наставља реализација уговора о
јавној набавци.
Наручилац ће повлачити добра, која су предмет јавне набавке током
целог периода трајања уговора о јавној набавци а највише до процењене
вредности јавне набавке.
Члан 4.
Рок и начин плаћања
Наручилац се обавезује да Понуђачу врши плаћања на начин и према
роковима, садржаним у понуди број: _______ од:___________ године.
Да би Наручилац могао да изврши плаћање у уговореном року и под
уговореним условима, Понуђач се обавезује да испостави Наручиоцу израђена,
потписана и оверена документа за сваку појединачну испоруку добара односно
рачун.
Члан 5.
Инструмент финансијског обезбеђења
Уговарачи су сагласни да Понуђач као гаранцију за добро извршење
уговорених обавеза Наручиоцу достави једну бланко потписану и оверену
меницу регистровану код банке, менично овлашћење потписано и оверено на
вредност од 10% од уговорене вредности, картон депонованих потписа.
Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа
морају бити идентични.
Купац задржава право да активира меницу у висини од 10% од уговорене
вредности у случају неизвршења уговорених обавеза као и за делимично
извршење уговорених обавеза.
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Члан 6.
Квалитет
Квалитет добара доказан је достављањем решења АЛИМС-а,
сертификата, атеста, уверења о квалитету или одобрења за употребу, издатим
од одговарајуће институције и друго, из конкурсне документације и понуде
понуђача.

Члан 7.
Престанак уговора
Уколико у периоду од године дана, колико је важност овог уговора, добра
из члана 1. почне централизовано да набавља РФЗО за све здравствене
установе, овај уговор престаје да важи, о чему ће Понуђач бити благовремено
обавештен.
Члан 8.
Решавање спорова
Сва спорна питања ће се решавати споразумна а за случај неуспеха
уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.
Члан 9.
Све што није регулисано овим уговором, решаваће се одредбама Закона
о облигационим односима и других закона и прописа.
Уговор ступа на снагу по обостраном потписивању од стране Наручиоца
и Понуђача.
Уговор је сачињен у четири примерака по два за оба уговарача.
У г о в а р а ч и:

Понуђач
___________________

Наручилац
___________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Опис трошкова

Јединичн
а цена
без ПДВа

Јединична
цена са
ПДВ-а

1
2
3
4
5
6

Укупно без пдв-а:_____________
Укупно са пдв-ом:____________
Уз образац понуде прилажем рачуне односно потврде о насталим трошковима поводом
припремања понуде за предметну набавку:
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4._____________________________

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца надокнаду трошкова.Ако се поступак предметне набавке
обустави из разлога који су на страни наручииоца, наручилац је дужан да понуђачу
надоканади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком
спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења , под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место: ___________
Датум: ___________
Потпис овлашћеног лица
_______________
(печат)
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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 мале вредности добара-медицински потрошни
материјал за потребе Дома здравља Бојник 8/2020., поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о издавању инструмента обезбеђења за добро извршење уговорене обавезе
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо, уколико будемо изабрани као најповољнији, приликом
закључења уговора, наручиоцу издати инструмент

обезбеђења – једну

бланко сопствену

меницу регистровану код банке са клаузулом``без протеста и без трошкова``
( потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа) као гаранцију:

за добро извршење уговореног посла- УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ
(једна меница)
Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања, може
поднети банци код које се води рачун извршиоца обавезе и то у горе наведеном случају.
Сагласни смо да уз бланко попуњену и оверену меницу, приложимо и:
- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица са видљивим депонованим
потписима власника фирма односно овлашћених лица фирме понуђача, печат понуђача , печат
банке. Овера банке не старија од 3 месеца од дана достављања захтева за понуду.
- менично овлашћење да се меница у вредности од 10 % са без пдв-а од уговорене вредности
уговора бр.______од __________године и понуде понуђача бр.________од___________године,
без сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату у горе наведеном случају.
- потврду о регистацији менице
Након измирења свих обавеза свих уговорних страна по предметном уговору, наручилац се
обавезује да врати издати инструмент обезбеђења за добро извршенеј посла изабраном
понуђачу.

_________________________
(датум)

М.П.____________________________
(потпис понуђача)
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном материјалном и моралном одговорношћу изјављујемо да прихватамо све
услове из Конкурсне документације и позива за подношење понуда за јавну набавку
добара-медицинског потрошног материјала за потребе Дома здравља Бојник.
Изјављујемо да смо извршили увид у комплетну конкурсну документацију да на исту
немамо примедаба и да према њој можемо испунити своју уговорну обавезу.
Понуду смо саставили по свим условима конкурсне документације и са њима се у
целини слажемо.

Датум и место
____________

Поптис овлашћеног лица
______________________

Напомена:
Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе понуђача
потписује и прилаже засебно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

И З Ј А В А
ИЗЈАВЉУЈЕМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ДА САМ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАМ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ, КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ.

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА
Мп._____________________
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