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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Адреса: Пожешка бр.82, 11000 Београд
Лице овлашћено за потписивање уговора: в.д.Mr sci Prim dr Драгана Кривокапић
Врста : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК , члан 32 став 1.тачка 2.Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12)
Број јавне набавке: Д-3/2014
Предмет јавне набавке:(добра, услуге, радови)- добраПоступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци
Процењена вредност јавне набавке: 8.726.400,00 динара без пдв-а
Конкурсна документација има укупно 44 страна
Служба: Јавне набавке
Лице за контакт: Симоновић Бојана, дипл.правник
Електронска адреса: pravnasluzba@dzcukarica.rs
Телефон: 011-3538-344
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке добара су: АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ (СЕТ Б) за 2014.
Годину, општи речник набавки: 33600000- ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ
Јавна набавка обликована је по партијама, и то:
Партија 1- Ампулирани лекови са позитивне листе
Партија 2- Aminophilin
Партија 3- Pregnyl
Партија 4 - Ubistesin анестезија за стоматологију
Партија 5 – Lidokain Adrenalin
Партија 6 - Lidokain спреј
Партија 7 - Ампуле са листе Д
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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“
бр.124/2012) упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
•
•
•
•
•
•

Наручилац : Дом здравља "Др Симо Милошевић" Београд, Пожешка бр.82
Web sajt: www.dzcukarica.rs, email: office@dzcukarica.rs
Здравствена установа
Врста поступка: отворени поступак
Врста предмета: добра
Предмет јавне набавке добара су: АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ (СЕТ Б) за 2014.
годину
Јавна набавка обликована је по партијама, и то:
Партија 1Партија 2Партија 3Партија 4 Партија 5 –
Партија 6 Партија 7 -

Ампулирани лекови са позитивне листе
Aminophilin
Pregnyl
Ubistesin анестезија за стоматологију
Lidokain Adrenalin
Lidokain спреј
Ампуле са листе Д

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на
позицији:33600000- ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ.
• Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
• Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу
извршити на Порталу јавних набавки, Интернет страни Дома здравља:
www.dzcukarica.rs, као и у Правној служби Дома здравља ,,Др Симо
Милошевић»,, Београд, Пожешка бр.82, соба 3, III спрат,
сваког радног
дана од дана објаве позива за подношење понуде у времену од 08,00 до
14,00 часова.
• Понуђачи су у обавези да своје понуде, за једну или више партија, доставе у
року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног позива на Порталу
јавних набавки и Интернет страници Дома здравља ,,Др Симо Милошевић“ и
то најкасније до 11,00 часова последњег дана истека рока, уколико
последњи дан истека рока за достављање понуда, падне у нерадни дан,
празник или у суботу, понуде се могу доставити следећи радни дан до 11,00
часова.
• Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са назнаком:
,,Понуда за ЈН бр.Д- 3/2014- АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ (СЕТ Б) – број партије
и назив партије, не отварати“ на адресу Дом здравља ,,Др Симо
Милошевић»,, Београд, Пожешка бр.82. На полеђини коверте обавезно
навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.
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•
•
•
•

•

•
•
•

Понуда се може доставити поштом или лично преко архиве адресу:Дом
здравља,,Др Симо Милошевић»,, Београд, Пожешка бр.82, до последњег
дана рока без обзира на начин на који су послате.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за
достављање понуда у 11,30 часова, у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић»,,
Београд, Пожешка бр.82, сала на III спрату.
За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал овлашћење
Представник који нема оргинал овлашћење неће моћи да учествује у јавном
отварању понуда
Одлука о додели уговора, са образложењем, биће донета најкасније до 25
дана од дана отварања понуда и биће достављена електронском поштом,
путем e-maila или факса свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана
њеног доношења.
Наручилац ће захтевати потврду пријема наведене одлуке, а понуђач је дужан
да потврди пријем тог документа, најкасније у року од једног дана од дана
слања електронске поште или факса од стране наручиоца. У случају да
понуђач не достави тражену потврду, сматраће се да је пријем наведене
одлуке извршен даном слања исте од стране наручиоца.
Лице за контакт: Симоновић Бојана, дипл.правник, контакт тел: 011-3538-344
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност
ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је
прецизирано у конкурсној документацији.

М.П.

Наручилац
Дом здравља „Др Симо Милошевић“
в.д.директор Мр сци Прим др Драгана Кривокапић
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: Ампулирани лекови (Сет Б) за потребе Дома здравља „Др
Симо Милошевић“( једногодишње потребе).
Назив и ознака из општег речника набавки: 33600000-ФАРМАЦЕУТСКИ
ПРОИЗВОДИ
Ова јавна набавка је обликована у партија.
Р. бр.
партије
1

Процењена
вредност
без пдв-а

НАЗИВ
АМПУЛИРАНИ

ЛЕКОВИ

СА

ПОЗИТИВНЕ

ЛИСТЕ

2
3
4
5

АМПУЛИРАНИ ЛЕК -AMINOPHILIN
АМПУЛИРАНИ ЛЕК -PREGNYL
АНЕСТЕЗИЈА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ -UBISTESIN
АНЕСТЕЗИЈА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ –LIDOKAIN
ADRENALIN

6
7

7,865.830
266.000
33.800
326.370

СПРЕЈ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ – LIDOKAIN SPREJ
АМПУЛЕ СА ЛИСТЕ Д

135.100
84.000
15.300

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Добра морају бити стандардног квалитета, а место испоруке је Ф –цо магацин
наручиоца, Дом здравља „Др Симо Милошевић“, Спасовданска бр.4а, Жарково.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1. Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
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.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
6. Понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
4.2. Доказивање испуњености обавезних услова:
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.
став 1 Закона, достављањем следећих доказа:
За правно лице:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и
Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције
МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - Решење Министарства
здравља РС.
6) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 8. Конкурсне
документације.
Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у
складу са законом.
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Доказ из става 1. тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
За предузетника:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према
месту прбивалишта).
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 8. Конкурсне
документације.
Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у
складу са законом.
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
За физичко лице:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да 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 (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту
прбивалишта).
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 8. Конкурсне
документације.
Доказ из става 1. тач. 1) 2) и 3) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.
Доказ из става 1. тачка 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за подношење понуда.
Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом
подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка
1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи у Обрасцу 13 Конкурсне документације).
4.3. Додатни услови
У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати:
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1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за добра
2. да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходној
2013. години, није пословао са губитком, односно којим доказује позитиван
финансијски биланс.
3. располаже довољним техничким и кадровским капацитетом

4.4.
Доказивање испуњености додатних услова:
Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и
медицинска средства за стављање у промет, за сваку партију и добро које нуди.
Додатни услов под тачком 2. доказује се достављањем Биланса стања и успеха са
претходну 2013 годину или Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Aгенције за
привредне регистре, у неовереној копији ( који је издат у 2013. години) или доказ(потврду,
захтев) да су исти предали Агенцији.
Додатни услов под тачком 3.да понуђач располаже најмање једним доставним возилом
за испоруку предмета јавне набавке , доказује се копијом собраћајне дозволе
Изјава понуђача откуцана на меморандуму о кључном техничом особљу који раде за
понуђача који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу квалитета - списaк
одговорних лица за извршење јавне набавке
4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је
тражени доказ јавно доступан. Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.
4.6. Средство обезбеђења
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни
део конкурсне документације.
Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за
извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од
укупне вредности закљученог уговора. Менице морају бити бланко соло, безусловне и
плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се
одбити.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у
целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат( није обавеза).
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца – Дом здравља „Др Симо Милошевић“, Пожешка бр.82.,
Београд,са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – Д-3/2014 – Ампулирани
лекови (Сет Б) за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње
потребе)“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно
навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и еmail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да
је неблаговремена.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;
4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном
докуемнтацијом;
5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је
попунити образац понуде и друге тражене обрасце).
5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет
јавне набавке обликован по партијама:
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Ова јавна набавка је обликована у посебне истоврсне целине (партије). Понуђач
може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне
набавке.
5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или
“Повлачење понуде“ за јавну набавку – Д-3/2014 – Ампулирани лекови (Сет Б) за
потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“( једногодишње потребе) – НЕ
ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује 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.
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3.
и 4.4. Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
4.) понуђачу који ће издати рачун;
5.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:
Рок за одложено плаћање je максимално до 120 (стодвадесет) дана од дана
испостављања рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке.
Место испоруке је магацин Дома здравља „Др Симо Милошевић“, Спасовданска
бр.4а., Жарково,испорука је сукцесивна, најкасније до 3 дана од пријема поруџбине од
стране наручиоца, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.
5.10. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60
(шездесет) дана од дана отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.
Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену
дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.12. Заштита података:
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке
о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на
адресу наручиоца – Дом здравља „Др Симо Милошевић“ са обавезном назнаком на лицу
коверте: „Не отварати – Д-3/2014 – Ампулирани лекови (Сет Б) за потребе Дома
здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње потребе)“, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Заинтересовано лице може тражити додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева писано одговорити
заинтересованом лицу у вези додатних информација или појашњења и објавити појашњење
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда ( може тражиту и узорке), а може да врши и
контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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5.15. Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза је једна сопствена, соло меница
која се може попунити на износ од 15% од понуђене цене са ПДВ-ом.
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и
платива на први позив и без права на приговор.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије
донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.
Стога је потребно да Понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код
пословне банке где има отворен рачун.
5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. Д -3/2014 – Ампулирани
лекови (Сет Б) за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње
потребе), донеће се применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“
.
Уколико понуђачи понуде исте цене, предност ће имати понуђач који је понудио дужи
рок плаћања, односно краћи рок испоруке, односно понуђач чија је понуда раније приспела
код наручиоца у односу на остале понуђаче, овим редоследом, у случају исте цене.
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Доказ да је добро домаћег порекла:
Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег
порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе –
Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.
Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује
Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским
или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе
.
5.17. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне сампоуправе 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.
5.18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу (
искључиво путем поште).
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије, број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50-016,
сврха уплате: Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике
Србије, уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 (десет ) 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 захтева из члана 149. став 3. Закона о
јавним набавкама, 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.
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 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
5.19. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ

___________________
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду
за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 – Ампулирани лекови (Сет Б) за потребе Дома
здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње потребе) саставио и потписао

____________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

______________________________
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Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБАРА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум: ___________

Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б) за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ (
једногодишње потребе).
Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана
групе

Врста добара
коју нуди

Учешће члана
групе у
понуди (%)

Потпис одговорног
лица и печат члана
групе

Овлашћени члан

________________
м.п.
Члан групе

______________
м.п.
Члан групе

______________
м.п.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица
19

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________
[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

НАПОМЕНА:
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:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
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Образац 8
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора
(понуђач попуњава, парафира
и оверава сваку страну чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора)
УГОВОР
О јавној набавци добара – Ампулирани лекови ( Сет Б)
за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе) број Д-3/2014
Уговорне стране:
_______________________из
_____________,
ул.________________,
мат.број______________
ПИБ__________ кога заступа директор _______________________( у даљем тексту овог
уговора:ПРОДАВАЦ)
и
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ из Београда, Пожешка бр.82, матични број 07009429, ПИБ
100974050, кога заступа в.д.директор мр.сци.Прим.Др Драгана Кривокапић (у даљем тексту:КУПАЦ)
Закључили су дана ____________.године
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
по јавној набавци број Д-3/2014
1 Предмет уговора
1.1.Предмет овог Уговора је купопродаја Ампулирани лекови (Сет Б) , партија _____________,у оквиру
јавне набавке добара бр. Д-3/2014, детаљније описано у понуду ПОНУЂАЧА број____од_______2014.
године, која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена од стране комисије
НАРУЧИОЦА, а у којој је ближе описан предмет ове купопродаје.
2

Вредност уговора

2.1.Укупна вредност предмета овог уговора износи___________динара без пдв-а
,словима:_________________________динара без пдв-а, односно______________динара са пдвом,словима:_______________________динара са пдв-ом.

3 Цена
3.1.Цене су утврђене понудом ПРОДАВЦА број______ од __________.године.У току извршења
овог уговора цена из понуде која је прихваћена као најповољнија у поступку јавне набавке може се
мењати искључиво сагласношћу воља уговорних страна у писмоној форми анекса основног уговора
уз претходан захтев понуђача чију оправданост може ценити наручилац.
3

Рок и начин плаћања

4.1.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом уговору изврши на начин како је то
презентирано у понуди ПОНУЂАЧА из предмета овог Уговора, односно у року од _________дана од
дана испоруке предмета овог уговора.
4

Рок испоруке
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5.1.ПОНУЂАЧ се обавезује да наручиоцу испоручи добра у року од ______дана од
достављеног захтева за испоруку.
5.2._________ се испоручују у временским интервалима и динамиком коју одреди НАРУЧИЛАЦ
, у магацин Дома здравља у Жаркову, Београд, Спасовданска 4а.
5.3.Количине добара који су предмет овог уговора могу се мењати у зависности од потребе
наручиоца водећи рачуна о финансијској вредности уговора.
5.4.Уговорне стране са сагласне да за договорено одступање наведено у претходном ставу
Понуђач не може захтевати накнаду штете од Наручиоца.
5.5.Наручилац задржава право да откаже или измени уговор у случају недовољно опредељених
новчаних средстава од стране државних органа Републике Србије или РФЗО што би могло довести
до смањења потребних добара који су предмет овог уговора, о чему је наручилац обавезан да
благовремено обавести изабраног понуђача.
6 Финансијске гаранције
6.1.ПОНУЂАЧ се обавезује да приликом закључења овог Уговора достави Наручиоцу бланко
соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% вредности
овог Уговора, којом обезбеђује испуњење својих обавеза (регистровану меницу), са картоном
депонованих потписа.
6.2. Бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем мора имати рок важности 30 дана
дуже од уговореног рока за извршење набавке у целости, односно од крајњег рока важења
закљученог уговора.
6.3.Бланко соло меница са меничним писмом-овлашћењем мора бити безусловна, неопозива и
на први позив наплатива и без права на приговор.
6.4. Бланко соло меница са меничним писмом-овлашћењем мора бити расположива у току
важења уговора, што значи да је наручилац може уновчити сваког пута када се понуђач не придржава
услова датих у понуди , односно:
а) ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе које се односе на уговоренеу цену,
квалитет, квантитет испоручене робе, као и на рокове испоруке које су дефинисане у понуди.
б) у случају да понуђач није у могућности да испоручи добро које је предмет набавке што потврђује
достављањем изјаве наручиоцу.
6.5.У случају да Понуђач није у могућности да испоручи добро које је предмет набавке, дужан је
да достави изјаву наручиоцу, а наручилац има могућност и/или да уновчи меницу и/или да набави
добро на тржишту од другог продавца који наведенo добро поседује и да достави понуђачу на
плаћање разлику у цени између цене коју је уговорио са наручиоцем и цене коју је наручилац платио
продавцу од кога је био принуђен да набави добро због потребе процеса рада. Уколико понуђач
одбије да плати насталу разлику у цени набављеног добра у року од 10 дана од уложене примедбе,
наручилац има право да наплати меницу и/или да једнострано раскине уговор.
7 Квалитет и количина
7.1.Квалитет добара који су предмет овог Уговора, морају у потпуности одговарати:
-важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;
7.2.ПОНУЂАЧ се обавезује да ће у тренутку испоруке добара из предмета овог Уговора до
истека његових рокова трајања преостати најмање једна година.
7.3.Квантитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацину купца, односно
наручиоца у присуству представника понуђача.Евентаулна рекламација од стране наручиоца на
испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена понуђачу.
7.4.Уколико било која испорука не задовољи квалитет и наручену количину, ПОНУЂАЧ је у
обавези да је замени исправном, односно испоручи наручену количину у року од 2 (два) дана на позив
наручиоца, а у противном наручилац може наплатити меницу и /или једнострано раскинути уговор.
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8 Виша сила
8.1.Наступањем више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза.О датуму, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су убавезне да
једна другу обавесте писменим путем у року од 24(двадесетчетири) часа.
8.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, експлозија, транспортне
несреће и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.
9 Спорови
9.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају када то није могуће признају стварну и месну надлежност Привредног суда у
Београду.
10 Раскид уговора
10.1.Уговорна страна незадовољна испуњавањем уговорних обавеза друге уговорне стране ,
може захтевати раскид овог уговора на начин предвиђен Законом о облигационим односима.
10.2.У случају да Понуђач није у могућности да испоручи добро које је предмет јавне набавке,
дужан је да достави изјаву наручиоцу да не може одговарати захтеву наручиоца, а наручилац има
могућност да уновчи меницу. У случају да наручилац одлучи да ипак не уновчи меницу, наручилац
има право да набави добро на тржишту од другог продавца који наведено добро поседује и да
достави понуђачу на плаћање разлику у цени између цене коју је уговорио са понуђачем и цене коју је
наручилац платио купцу од кога је био принуђен да набави добро због потребе процеса рада.Уколико
понуђач одбије да плати разлику у цени набављеног добра у року од 10 дана од уложене примедбе,
наручилац има право да једнострано раскине уговор.
11 Измене и допуне
11.1.Измене и допуне текста овог Уговора могуће је само уз пристанак обе уговорне стране, који
је дат у писаном облику , а којима се не мењају услови из јавне набавке.
12 Ступање на снагу уговора
12.1.Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи годину дана.
13 Завршне одредбе
13.1.Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој
уговорној страни уручују по 2 (два)примерка.
13.2.Саставни део овог уговора су и његови прилози како следи:
Прилог бр.1-Образац понуде број_____од______.____године
Прилог бр.2-Спецификација добара
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
КУПАЦ
ПРОДАВАЦ
Дом здравља „Др Симо Милошевић“
Мr Sci Prim. dr Дргана Кривокапић
в.д.директор
Напомена:Модел уговора понуђач ,мора да попуни, парафира све стране , овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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Образац 9

На основу члана 61. став 7. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12) и члан 12
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 29/2013), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12), као
ПОНУЂАЧ, по позиву број Д-3/2014 – Ампулирани лекови (Сет Б) за потребе Дома
здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње потребе) године, који је упутио Дом
здравља «Др Симо Милошевић», као наручилац, приликом потписивања уговора, доставити
наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко соло меницу са овлашћењем на 10%
износа од укупне вредности уговореног посла, којом се обезбеђује испуњење уговорних
обавеза.
Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са
депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
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Образац 10

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Општи подаци о Понуђачу:
Назив :__________________________________________
Адреса седишта: _________________________________
Матични број: ____________________________________
ПИБ: ____________________________________________
Особа за контакт: _________________________________
Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б) за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ (
једногодишње потребе)
достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2014. године
Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
1.)*

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Рок за одложено плаћање од _____(________________) дана од дана
рачуна за испоручена добра (максимално 120 дана).

испостављања

3. Рок за испоруку добара од ______ (____________________) дана од дана пријема
поруџбине (максимално 3 дана).
4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 60 дана).

Датум и место
____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо:

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-3/2014 Ампулирани лекови (Сет Б)
Партија 1- АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ СА ПОЗИТИВНЕ ЛИСТЕ
Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

PANCILLIN 80000i.j-

КОМАД

39.000

КОМАД

100

КОМАД

7.500

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

BENZINPENCCILINPRAŠAK ZA
INJEKCIJU
2

LIDOKAIN-HLORID 1%3.5ml 1% LIDOKAIN-INJEKCIJA

3

BEDOXIN 500mg/2ml-PIRIDOKSIN
VITAMIN B6-INJEKCIJA
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4

VITAMIN C 500mg/5ml-

КОМАД

4.000

КОМАД

35.000

КОМАД

500

КОМАД

500

КОМАД

500

КОМАД

32.000

КОМАД

5.000

КОМАД

200

КОМАД

1.100

КОМАД

100

КОМАД

230

КОМАД

1.500

КОМАД

2.000

КОМАД

70

КОМАД

150

КОМАД

5.000

КОМАД

300

AKSORBINSKA KISELINAINJEKCIJA
5

OHB1225000mcg/2mlHIDROSOKOB
ALAMIN-INJEKCIJA

6

BEVIPLEX 3ML-VITAMIN B1
KOMPLET-INJEKCIJA

7

TRODON 50MGH/1ML-TRAMADOLINJEKCIJA

8

TRODON 100MG/2ML-TRAMADOL
INJEKCIJA

9
DEXASON 4MG/1MLDEKSAMETAZON INJEKCIJA
10
FUROSEMID 20MG/2MLFUROSEMID INJEKCIJA
11
DILACOR 2ML/0.25ML-DIGOKSIN
INJEKCIJA
12
BUSCOPAN 20MG/1MLBULTISKOPOLAMIN INJEKCIJA
13
PRESOLOL 5MG/5MLMETOPROLOL-INJEKCIJA
14

TESTOSTERON 250MG—
TESTOSTERON ENANAT INJEKCIJA

15
NOVALGETOL -2.5MG-METAMIZOLNATRIJUM - INJEKCIJA
16
SYNOPEN 20MF/2MLHLORPIRAMIN-INJEKCIJA
17
NIRMIN 5MG/1.6ML –
GLICERITRINITRAAT -INJEKCIJA
18
ADRENALIN HCL 1MG/1ML –
EPINEFRIN -INJEKCIJA
19
KETONAL 1ML-KETOPROFEN INJEKCIJA
20
HALDOL DEPO 1ML-HALOPERIDOL
-INJEKCIJA
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21

КОМАД

3.000

КОМАД

100

КОМАД

600

КОМАД

3.700

КОМАД

120

КОМАД

50

КОМАД

50

КОМАД

50

КОМАД

50

КОМАД

20

PROGESTERON DEPO 250MG/MLHIDROPROGESTERON -INJEKCIJA
22
METHYLERGOMETRIN 0.1MG/1ML –
METILERGOMETRIN - INJEKCIJA
23
MODITEN DEPO 25MG/1ML –
FLUFENAZIN -INJEKCIJA
24
MOVALIS 1.5ML MELOKSIKAM INJEKCIJA
25
MERIONAL 1.ML MENOTROFIN INJEKCIJA
26
CORDARONE 3ML AMJODARON INJEKCIJA
27
LIDOKAIN-HLORID 2% 2ML
LIDOKAIN INJEKCIJA
28
DIPROPHOZ 2ML BETAMETAZON
DIPROPIONAT -INJEKCIJA
29
IZOPAMIL-VERAPAMIL 2ML 45MG
ILI 50 MG VERAPAMIL INJEKCIJA
30
SEDACORON 3ML AMJODARON
INJEKCIJA
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо:

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-3/2014 Ампулирани лекови (Сет Б)
Партија 2-АМПУЛИРАНИ ЛЕК - AMINOPHILIN

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

AMINOPHYLLINUM

KOM

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

7.000

240MG/10ML AMINOFILIN
INJEKCIJA

30

УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо:

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-3/2014 Ампулирани лекови (Сет Б)
Партија 3- АМПУЛИРАНИ ЛЕК - PREGNYL

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

PREGNYL 1.500 I.J

KOM

100

KOM

50

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

HOROGONADOTROPIN
INJEKCIJA
2

PREGNYL 5.000 I.J
HOROGONADOTROPIN
INJEKCIJA
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УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо:

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА
СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-3/2014 Ампулирана терпија (Сет Б)
Партија 4- АНЕСТЕЗИЈА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ - UBISTESIN
Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

UBISTESIN FORTE 4% 7 ML

KOM

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

7.200

UBISTESIN INJEKCIJA
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:
__________________

Потпис овлашћеног лица:
м.п.

____________________
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-3/2014 Ампулирани лекови (Сет Б)
Партија 5- ANEСТЕЗИЈА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ – LIDOKAIN ADRENALIN

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

LIDOKAIN ADRENALIN

KOM

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

7.200

2%40MG+0.025 LIDOKAIN
INJEKCIJA
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УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо:

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-3/2014 Ампулирани лекови (Сет Б)
Партија 6- LIDOKAIN SPREJ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

LIDOKAIN SPREJ 50ML S

BOCA

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

50

PUMPICOM I RASPRŠIVAČEM
10%
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УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-3/2014 –
Ампулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо:

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-3/2014 Ампулирани лекови (Сет Б)
Партија 7- АМПУЛЕ СА ЛИСТЕ Д
Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

ATROPIN 1MG/1ML ATROPIN

KOM

60

KOM

80

KOM

50

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

INJEKCIJA
2

PROPAFEN 35MG/10ML
PROPAFENON

3

GLUKOZA 50% BOCA 100 ML
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УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ
НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН

ДОКАЗ

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

М.П.
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Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН
У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________
[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:
_________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

42

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________
[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара бр. Д-3/2014 – Амулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома
здравља „Др Симо Милошевић“ (једногодишње потребе)
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
_________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица 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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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке бр. Д-3/2014 – Амулирани лекови (Сет Б), за потребе Дома
здравља „Др Симо Милошевић“ (једногодишње потребе), поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
__________________

Понуђач
М.П.

___________________

НАПОМЕНА:
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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