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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и решења о образовању комисије
за јавну набавку ЈНОП 08-2019 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац:Здравствени центар Аранђеловац
Адреса: Краља Петра првог 62, Аранђеловац
Интернет страница: www.zcarandjelovac.org.rs
Матични број: 06961991 ПИБ: 100996483
Текући рачун: 840-467661-56 Управа за трезор
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чл. 32 ЗЈН, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈНОП 08-2019, лабораторијски материјал, добра, ОРН 33696500
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт:
Војиновић Владимир, службеник за јавне набавке, Нововић др Веселинка начелница
лабораторијске службе Здравственог центра Аранђеловац.
e-mail: javnenabavke.zcar@gmail.com
Напомена:
Kомуникација се може вршити од понедељка до петка од 07h-14h. Питања која стигну после 14
часова рачунаће се као да су приспела следећег радног дана.
Комуникација се неће вршити данима који су одређени као државни празници и други нерадни
дани. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник
РС“,бр.43/2001,101/2007,92/2011.).
6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној
коверти или кутији на адресу: „Здравствени центар Аранђеловац“, улица Краља Петра првог 62,
34300 Аранђеловац, са назнаком „Понуда за јавну набавку лабораторијски материјал, ЈНОП
08-2019, НЕ ОТВАРАТИ.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда
је 13.09.2019. године до 11:00 часова.
7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда:
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у згради управе Здравственог
центра Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 62 у Аранђеловцу, дана 13.09.2019. године у
12:00 часова. Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача
докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати. Понуде
поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
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8. Партије:
Јавна набавка је обликована у партијe
Партија
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Назив
Реагенси и потрошни материјал за рад на
имунохемијском апарату ACCESS 2
Реагенси и потрошни материјал за рад на биохемијском
анализатору AU 480
Реагенси и потрошни материјал за рад на апарату
MICROS EMI
Реагенси и потрошни материјал за рад на апарату
ROLER 20 PN
Вакум епрувете за узорковање крви
Реагенси и потрошни материјал за рад на
имунохемијском апарату PS VIDAS
Реагенси и потрошни материјал за рад на биохемијском
анализатору SELECTRA ProM
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Процењена вредност
партије без ПДВ-а
5.745.000,00
2.907.000,00
833.000,00
219.000,00
1.919.000,00
1.244.000,00
966.000,00
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ПАРТИЈА 1 – Реагенси и потрошни материјал за рад на имунохемијском апарату

ACCESS 2
Р.број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Назив
hTSH Reagent (3rd Gen)
Free T4 Reagent
OV monitor Reagent (CA 125 Ag)
GI monitor Reagent (CA 19.9 Ag)
BR monitor Reagent (CA 15.3 Ag)
PSA Hybritech Reagent
fPSA Hybritech Reagent
ipTH Reagent
ACCESS hsTNI Reagent
TSH (3rd Gen.) Calibrator Set, 2,5 ml / vial
Free T4 Calibrator Set, 2.5 ml / vial
OV monitor calibrator 2.5 ml / vial
GI monitor Calibrator 2.5 ml / vial
BR monitor Calibrator 2.5 ml / vial
PSA Calibrator Set, 2.5 ml / vial
fPSA Calibrator set, 2.5 ml / vial
pTH Calibrator 6x 1 level, 1 ml / vial, S0 4 ml / vial
ACCESS hsTNI Calibrator
LiquicheckImmunoassay Control
Specialti Immunoasaay control MP
Liquicheck Tumor Marker Control L1
Liquicheck Tumor Marker Control L2
Liquicheck Tumor Marker Control L3
Liquicheck Cardiac Markers Plus Control L1 6x3
Waste Bags (20x) 20 x 300 = 6000 tests
Substrate (4 x 130ml) 4 x 600 = 2400 tests
Wash Buffer (4 x 1950 ml)
Sample Diluent A 1 x 4ml
System Check Solution, 6 x 4 ml
Reaction Vessels (16 x 98)
Sample cups 2 ml, 1000x = 1000 tests
Contrad 70, 1 l
Citranox , 1 gallon
TPO Ab reagent, 2*50 tests
TPO Ab calibrator set S0-S5, 2ml/vial
Vitamin D reagent
Vitamin D calibrator
Insulin calibrator
Insulin Reagent
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Јединица
мере
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak

Количина
25
40
5
5
3
20
3
6
15
3
3
1
1
1
3
2
4
5
1
1
1
1
1
1
5
10
50
1
1
20
3
1
1
4
2
8
3
2
5
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- Понуђена добра морају да имају важеће Решење о стављању у промет издато од Агенције за
лекове и медицинска средства Републике Србије. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије
Решења и да у њему означи производе који су предмет ове набавке.
- Понуђени лабораторијски реагенси, које нуди понуђач, морају бити у потпуности компатибилни
са постојећим лабораторијским апаратом модел „ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР ACCESS 2“,
производ компаније BECKMAN COULTER, SAD и морају обезбеђивати његов редован, неометан
и безбедан рад. Ради доказивања компитабилности понуђеног потрошног материјала са
постојећим апаратом, понуђач је дужан да достави потврду призвођача опреме да се на
наведеном апарату може користити понуђени потрошни материјал. Уколико понуђач не достави
захтевани доказ, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди, достави каталог, извод из каталога или
друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или енглеском језику са
техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац недвосмислено моћи да утврди да
понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Понуђач је дужан да у
достављеној документацији означи производе који су предмет ове набавке. Уколико
понуђач не достави захтевану документацију или уколико наручилац из ње утврди да понуђена
добра нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да понуди сва добра у оквиру табеле, уколико понуђач не понуди сва добра
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
ПАРТИЈА 2 – Реагенси и потрошни материјал за рад на биохемијском анализатору AU
480
Јединица
Р.број
Назив
Количина
мере
2
1
pak
Bilirubin (Direct)
2
2
pak
Bilirubin (Total)
2
3
pak
Calcium (Arzenazo III)
4
4
pak
Cholesterol
6
5
pak
Creatinine
5
6
pak
Glucose
6
7
pak
HDL Cholesterol without sample pretreatment
4
8
pak
Iron
2
9
pak
Phosphorus (Inorganic)
3
10
pak
Total Protein
4
11
pak
Triglycerides
4
12
pak
Urea / BUN
4
13
pak
Uric Acid
4
14
pak
ALP (IFCC)
4
15
pak
ALT
2
16
pak
Amylase (IFCC)
4
17
pak
AST
2
18
pak
CK (NAC, IFCC)
2
19
pak
CKMB
3
20
pak
GGT
2
21
pak
LD (IFCC)
3
22
pak
UIBC
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23
24

ALBUMIN AU
URINARY CSF PROTEIN AU REAGENT

pak
pak

2
2

pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak

2
2
1
1
2
3
2
2
3

CALIBRATORS, CONTROLS & SUPPLIES

25
26
27
28
29
30
31
32
33

System Serum Calibrator
HDL-Cholesterol Calibrator
Control Serum 1
Control Serum 2
HDL/LDL Cholesterol Control Serum
Wash Solution, 6 x 2L (AU480/AU680)
ISE Cleaning Solution, 6 x 500 mL
Liquicheh urine chemistry control
Sample cup 500 od 3 mL

- Понуђена добра морају да имају важеће Решење о стављању у промет издато од Агенције за
лекове и медицинска средства Републике Србије. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије
Решења и да у њему означи производе који су предмет ове набавке.
- Понуђени лабораторијски реагенси, које нуди понуђач, морају бити у потпуности компатибилни
са постојећим лабораторијским апаратом модел „БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР АU 480“,
производ компаније BECKMAN COULTER, SAD и морају обезбеђивати његов редован, неометан
и безбедан рад. Ради доказивања компитабилности понуђеног потрошног материјала са
постојећим апаратом, понуђач је дужан да достави потврду призвођача опреме да се на
наведеном апарату може користити понуђени потрошни материјал. Уколико понуђач не достави
захтевани доказ, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди, достави каталог, извод из каталога или
друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или енглеском језику са
техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац недвосмислено моћи да утврди да
понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Понуђач је дужан да у
достављеној документацији означи производе који су предмет ове набавке. Уколико
понуђач не достави захтевану документацију или уколико наручилац из ње утврди да понуђена
добра нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да понуди сва добра у оквиру табеле, уколико понуђач не понуди сва добра
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
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ПАРТИЈА 3 – Реагенси и потрошни материјал за рад на апарату ABX MICROS EMI
Јединица
Р.број
Назив
Количина
мере
1
pak
ABX MINOTROL CRP
3
2
pak
CRP Unit 50
22
3
pak
ABX MINOCLAIR 0,5L
3
4
pak
ABX MINIDIL LMG 20L
5
5
pak
ABX CLEANER 1L
8
6
pak
ABX LYSEBIO 0,4L
8
- Понуђена добра морају да имају важеће Решење о стављању у промет издато од Агенције за
лекове и медицинска средства Републике Србије. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије
Решења и да у њему означи производе који су предмет ове набавке.
- Понуђени лабораторијски реагенси, које нуди понуђач, морају бити у потпуности компатибилни
са постојећим лабораторијским апаратом модел „ABX MICROS EMI“, производ компаније ABX
HORIBA, Француска и морају обезбеђивати његов редован, неометан и безбедан рад. Ради
доказивања компитабилности понуђеног потрошног материјала са постојећим апаратом, понуђач
је дужан да достави потврду призвођача опреме да се на наведеном апарату може користити
понуђени потрошни материјал. Уколико понуђач не достави захтевани доказ, наручилац ће такву
понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди, достави каталог, извод из каталога или
друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или енглеском језику са
техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац недвосмислено моћи да утврди да
понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Понуђач је дужан да у
достављеној документацији означи производе који су предмет ове набавке. Уколико
понуђач не достави захтевану документацију или уколико наручилац из ње утврди да понуђена
добра нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да понуди сва добра у оквиру табеле, уколико понуђач не понуди сва добра
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
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ПАРТИЈА 4 – Реагенси и потрошни материјал за рад на апарату ROLER 20 PN
Јединица
Р.број
Назив
Количина
мере
1
Universal card 1x4000
ком
8.000
- Понуђена добра морају да имају важеће Решење о стављању у промет издато од Агенције за
лекове и медицинска средства Републике Србије. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије
Решења и да у њему означи производе који су предмет ове набавке.
- Понуђени лабораторијски реагенси, које нуди понуђач, морају бити у потпуности компатибилни
са постојећим лабораторијским апаратом модел „ROLER 20 PN“, производ компаније АLIFAX
S.P.A, Италија и морају обезбеђивати његов редован, неометан и безбедан рад. Ради
доказивања компитабилности понуђеног потрошног материјала са постојећим апаратом, понуђач
је дужан да достави потврду призвођача опреме да се на наведеном апарату може користити
понуђени потрошни материјал. Уколико понуђач не достави захтевани доказ, наручилац ће такву
понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди, достави каталог, извод из каталога или
друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или енглеском језику са
техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац недвосмислено моћи да утврди да
понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Понуђач је дужан да у
достављеној документацији означи производе који су предмет ове набавке. Уколико
понуђач не достави захтевану документацију или уколико наручилац из ње утврди да понуђена
добра нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да понуди сва добра у оквиру табеле, уколико понуђач не понуди сва добра
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
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ПАРТИЈА 5 – Вакум епрувете за узорковање крви
Р.број

Назив

1

Poveska sa klikom
Mikrotainer serum/gel sa inkorporiranim levkom 0,6 mikroL, za
odredjivanje bilirubina,zatamljen.
Mikrotainer za KKS sa inkorporiranim levkom 0,25-0,50 mikroL
Kontakt aktivirajuća lancet 2mmx1,5mm
Vakum epruveta za uzorkovanje krvi K2EDTA 3ml
Vakum igla za uzorkovanje krvi 21G
Holder
Vakum epruvete za uzorkovanje krvi na citrate 2,7ml, plastična, sa
duplim zidom
Vakum epruveta za sedimentaciju 5ml, staklena, očitavanje na 1h
Vakum epruvete serum/gel 5ml
Vakum epruvete serum 6ml
Vakum igla za uzorkovanje krvi 21G, sa zaštitnom prevlakom, protiv
ubodnog incidenta
Leur adapter
Vakum epruvete sa trombin gelom 5ml

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Јединица
мере
ком

Количина
20

ком
ком
ком
ком
ком
ком

700
3.000
3.000
32.000
40.000
40

ком
ком
ком
ком

13.000
3.500
4.000
33.000

ком
ком
ком

80
100
3.000

- Понуђена добра морају да имају важеће Решење о стављању у промет издато од Агенције за
лекове и медицинска средства Републике Србије. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије
Решења и да у њему означи производе који су предмет ове набавке.
- Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди, достави каталог, извод из каталога или
друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или енглеском језику са
техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац недвосмислено моћи да утврди да
понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Понуђач је дужан да у
достављеној документацији означи производе који су предмет ове набавке. Уколико
понуђач не достави захтевану документацију или уколико наручилац из ње утврди да понуђена
добра нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да понуди сва добра у оквиру табеле, уколико понуђач не понуди сва добра
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
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ПАРТИЈА 6 – Реагенси и потрошни материјал за рад на имунохемијском апарату PS

VIDAS
Р.број
1
2
3

Назив
Prokalcitonin
Hcg
CA 15-3

Јединица
мере
pak
pak
pak

Количина
10
8
3

- Понуђена добра морају да имају важеће Решење о стављању у промет издато од Агенције за
лекове и медицинска средства Републике Србије. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије
Решења и да у њему означи производе који су предмет ове набавке.
- Понуђени лабораторијски реагенси, које нуди понуђач, морају бити у потпуности компатибилни
са постојећим лабораторијским апаратом модел „PS VIDAS“, производ компаније BIO MERIEUX,
Француска и морају обезбеђивати његов редован, неометан и безбедан рад. Ради доказивања
компитабилности понуђеног потрошног материјала са постојећим апаратом, понуђач је дужан да
достави потврду призвођача опреме да се на наведеном апарату може користити понуђени
потрошни материјал. Уколико понуђач не достави захтевани доказ, наручилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.
- Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди, достави каталог, извод из каталога или
друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или енглеском језику са
техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац недвосмислено моћи да утврди да
понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Понуђач је дужан да у
достављеној документацији означи производе који су предмет ове набавке. Уколико
понуђач не достави захтевану документацију или уколико наручилац из ње утврди да понуђена
добра нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да понуди сва добра у оквиру табеле, уколико понуђач не понуди сва добра
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
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ПАРТИЈА 7 – Реагенси и потрошни материјал за рад на биохемијском анализатору
SELECTRA ProM
Јединица
Р.број
Назив
Количина
мере
1
pak
ALP (DEA) SL
6
2
pak
Albumin
3
3
pak
ALT/GPT 4+1 SL
5
4
pak
Amylase SL
2
5
pak
AST/GOT 4+1 SL
5
6
pak
Bilirubin Direct 4+1
2
7
pak
Bilirubin Total 4+1
4
8
pak
Calcium Arsenazo
2
9
pak
Cholesterol SL
2
10
pak
Creatinine Jaffe
3
11
pak
Gamma-GT Plus SL
7
12
pak
Glucose PAP SL
3
13
pak
Cholesterol HDL SL 2G
3
14
pak
Cholesterol HDL 2G Calib.
1
15
pak
Iron Ferrozine
2
16
pak
CK NAC SL
5
17
pak
CK-MB SL
5
18
pak
LDH-L SL
5
19
pak
Phosphorus
1
20
pak
Total Protein Plus
3
21
pak
Triglycerid. Mono SL New
2
22
pak
Urea UV SL
4
23
pak
Uric Acid Mono SL
1
24
pak
Lipase SL
1
25
pak
Iron TIBC
10
26
pak
Elical 2 Multical.
3
27
pak
Elitrol I
3
28
pak
Elitrol II
3
29
pak
CK-MB Control
1
30
pak
System Cleaning Solution
2
31
pak
Acid Solution
4
32
pak
System Solution
3
33
pak
Cuvette Rotor
6
34
pak
ECS Empty vials 10x10ml 1010
2
35
pak
ECS Empty vials 10x10ml 2530
2
36
pak
Pedijatrijske casice 1000 kom
1
- Понуђена добра морају да имају важеће Решење о стављању у промет издато од Агенције за
лекове и медицинска средства Републике Србије. Понуђач је дужан да уз понуду достави копије
Решења и да у њему означи производе који су предмет ове набавке.
- Понуђени лабораторијски реагенси, које нуди понуђач, морају бити у потпуности компатибилни
са постојећим лабораторијским апаратом модел „SELECTRA ProM“, производ компаније
ELITechGroup BV, Холандија и морају обезбеђивати његов редован, неометан и безбедан рад.
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Ради доказивања компитабилности понуђеног потрошног материјала са постојећим апаратом,
понуђач је дужан да достави потврду призвођача опреме да се на наведеном апарату може
користити понуђени потрошни материјал. Уколико понуђач не достави захтевани доказ,
наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
- Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди, достави каталог, извод из каталога или
друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или енглеском језику са
техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац недвосмислено моћи да утврди да
понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Понуђач је дужан да у
достављеној документацији означи производе који су предмет ове набавке. Уколико
понуђач не достави захтевану документацију или уколико наручилац из ње утврди да понуђена
добра нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да понуди сва добра у оквиру табеле, уколико понуђач не понуди сва добра
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове .
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ
ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ, ДЕФИНИСАНЕ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА И ТО:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да 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. (чл. 75. ст. 2. Закона)
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке,)(чл. 75. ст. 1.тач. 5 Закона),ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.Понуђач доставља важећу дозволу за обављање одговарајуће
делатности,издату од стране надлежног органа.
1.2. ПОНУЂАЧ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, МОРА ДА
ИСПУНИ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ, ДЕФИНИСАНЕ чл. 76. ЗАКОНА И ТО:
Технички капацитет:
Да располаже са минимум једним доставним возилом.
Кадровски Капацитет:
Техничко особље које је одговорно за извршење предметне јавне набавке.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве.), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) – 4) ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.(Oбразац 4)
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити и писано овлашћење за потписивање наведене изјаве.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача(Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.(Oбразац 5)
2.2. Испуњеност обавезног услова (чл. 75. ст. 1.тач. 5 ЗЈН) за учешће у поступку предметне јавне
набавке понуђач доказује достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности,
издате од стране надлежног органа. (дозволу издаје Министарство здравља републике
Србије)
Уколико се Наручилац определи да испуњеност свих или појединих обавезних услова не
доказује изјавом,понуђач испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у обавезним условима –
Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у обавезним условима –
Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
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против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у обавезним условима Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2.3. ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ДОКАЗУЈЕ СЕ:
Технички капацитет:
Да располаже са минимум једним доставним возилом.
Доказ: Електронски очитана саобраћајна дозвола (власништво или лизинг или закуп).
Кадровски Капацитет:
Техничко особље које је одговорно за извршење предметне јавне набавке.
Доказ: Изјаву понуђача на меморандуму о кључном техничком особљу које ће бити одговорно за
извршење уговора предметне јавне набавке, списак одговорних лица за извршење предмета
јавне набавке.
НАПОМЕНЕ:
Лице уписано у Регистар понуђача организације недлежне за регистрацију привредних
субјеката није дужно да приликом подношења понуде,доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа али је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача (Образац 5), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У
том случају Изјава (Образац 4), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 08-2019

17/ 53

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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена по партији без
обрачунатог ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом.
Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку,
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1)
2)
3)
4)

Образац понуде (Образац 1);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4);
5) Образац изјаве подизвођача уколико се понуда подноси са подизвођачем о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном
документацијом (Образац 5).
6) Образац структуре цене попуњен по свим ставкама и потписан (Образац 6).
7) Изјава понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 7).
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(ОБРАЗАЦ 1)

Понуда бр _____________________ од ____________________ за јавну набавку ЈНОП 08-2019
лабораторијски материјал 2.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНОП 08-2019 лабораторијски материјал 2
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (не краћи од 60 дана и не дужи
од 90 дана)
Рок важења понуде (не краћи од 90 дана)
Рок испоруке (не дужи од 24 сата)
Гарантни период
Место и начин испоруке

Датум
_____________________________

Понуђач
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за свaку партију за коју конкуришу.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ___________________________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(ОБРАЗАЦ 3)

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке ЈНОП 08-2019 лабораторијски материјал 2, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

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 ЗЈН 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)
ЗЈН.
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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(OБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
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 ЈНОП 08-2019 лабораторијски материјал 2, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
2)

3)
4)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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.
Поднуђач 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.

Датум:
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ______________________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке ЈНОП 08-2019 лабораторијски материјал 2, испуњава све услове из
чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Датум:

Потпис подизвођача

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊЕН ПО СВИМ СТАВКАМА И ПОТПИСАН.
ПАРТИЈА 1 – Реагенси и потрошни материјал за рад на имунохемијском апарату ACCESS 2
Јединица
Јединична цена
РБ
Опис
Количина
мере
без ПДВ-а
0
1
2
3
4
25
hTSH Reagent (3rd Gen)
1
pak
40
Free T4 Reagent
2
pak
5
OV monitor Reagent (CA 125 Ag)
3
pak
5
GI monitor Reagent (CA 19.9 Ag)
4
pak
3
BR monitor Reagent (CA 15.3 Ag)
5
pak
20
PSA Hybritech Reagent
6
pak
3
fPSA Hybritech Reagent
7
pak
6
ipTH Reagent
8
pak
15
ACCESS hsTNI Reagent
9
pak
3
10 TSH (3rd Gen.) Calibrator Set, 2,5 ml / vial
pak
3
11 Free T4 Calibrator Set, 2.5 ml / vial
pak
1
12 OV monitor calibrator 2.5 ml / vial
pak
1
13 GI monitor Calibrator 2.5 ml / vial
pak
1
14 BR monitor Calibrator 2.5 ml / vial
pak
3
15 PSA Calibrator Set, 2.5 ml / vial
pak
2
16 fPSA Calibrator set, 2.5 ml / vial
pak
4
17 pTH Calibrator 6x 1 level, 1 ml / vial, S0 4 ml / vial
pak
5
18 ACCESS hsTNI Calibrator
pak
1
19 LiquicheckImmunoassay Control
pak
1
20 Specialti Immunoasaay control MP
pak
1
21 Liquicheck Tumor Marker Control L1
pak
1
22 Liquicheck Tumor Marker Control L2
pak
1
23 Liquicheck Tumor Marker Control L3
pak
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Укупна цена без
ПДВ-а
5

Произвођач
6

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Liquicheck Cardiac Markers Plus Control L1 6x3
Waste Bags (20x) 20 x 300 = 6000 tests
Substrate (4 x 130ml) 4 x 600 = 2400 tests
Wash Buffer (4 x 1950 ml)
Sample Diluent A 1 x 4ml
System Check Solution, 6 x 4 ml
Reaction Vessels (16 x 98)
Sample cups 2 ml, 1000x = 1000 tests
Contrad 70, 1 l
Citranox , 1 gallon
TPO Ab reagent, 2*50 tests
TPO Ab calibrator set S0-S5, 2ml/vial
Vitamin D reagent
Vitamin D calibrator
Insulin calibrator
Insulin Reagent

pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak

1
5
10
50
1
1
20
3
1
1
4
2
8
3
2
5

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

____________

_________________

Напомена понуђачима како да попуне образац структуре цене (Образац 6).
У колону број 4 уписује се јединична цена без ПДВ-а, колона 5 добија се множењем колона 3 и 4 (3x4). У колону 6 понуђач уписује произвођача
предметних добара која нуди. На крају табеле се уноси укупна вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА 2 – Реагенси и потрошни материјал за рад на биохемијском анализатору AU 480
Јединица
Јединична цена
РБ
Опис
Количина
мере
без ПДВ-а
0
1
2
3
4
2
1
pak
Bilirubin (Direct)
2
2
pak
Bilirubin (Total)
2
3
pak
Calcium (Arzenazo III)
4
4
pak
Cholesterol
6
5
pak
Creatinine
5
6
pak
Glucose
6
7
pak
HDL Cholesterol without sample pretreatment
4
8
pak
Iron
2
9
pak
Phosphorus (Inorganic)
3
10 Total Protein
pak
4
11 Triglycerides
pak
4
12 Urea / BUN
pak
4
13 Uric Acid
pak
4
14 ALP (IFCC)
pak
4
15 ALT
pak
2
16 Amylase (IFCC)
pak
4
17 AST
pak
2
18 CK (NAC, IFCC)
pak
2
19 CKMB
pak
3
20 GGT
pak
2
21 LD (IFCC)
pak
3
22 UIBC
pak
2
23 ALBUMIN AU
pak
2
24 URINARY CSF PROTEIN AU REAGENT
pak
CALIBRATORS, CONTROLS & SUPPLIES

25

System Serum Calibrator
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Укупна цена без
ПДВ-а
5

Произвођач
6

26
27
28
29
30
31
32
33

HDL-Cholesterol Calibrator
Control Serum 1
Control Serum 2
HDL/LDL Cholesterol Control Serum
Wash Solution, 6 x 2L (AU480/AU680)
ISE Cleaning Solution, 6 x 500 mL
Liquicheh urine chemistry control
Sample cup 500 od 3 mL

pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak

2
1
1
2
3
2
2
3

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

____________

_________________

Напомена понуђачима како да попуне образац структуре цене (Образац 6).
У колону број 4 уписује се јединична цена без ПДВ-а, колона 5 добија се множењем колона 3 и 4 (3x4). У колону 6 понуђач уписује произвођача
предметних добара која нуди. На крају табеле се уноси укупна вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА 3 – Реагенси и потрошни материјал за рад на апарату ABX MICROS EMI
Јединица
Јединична цена
РБ
Опис
Количина
мере
без ПДВ-а
0
1
2
3
4
1
pak
ABX MINOTROL CRP
3
2
pak
CRP Unit 50
22
3
pak
ABX MINOCLAIR 0,5L
3
4
pak
ABX MINIDIL LMG 20L
5
5
pak
ABX CLEANER 1L
8
6
pak
ABX LYSEBIO 0,4L
8
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Укупна цена без
ПДВ-а
5

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

____________

_________________

Произвођач
6

Напомена понуђачима како да попуне образац структуре цене (Образац 6).
У колону број 4 уписује се јединична цена без ПДВ-а, колона 5 добија се множењем колона 3 и 4 (3x4). У колону 6 понуђач уписује произвођача
предметних добара која нуди. На крају табеле се уноси укупна вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА 4 – Реагенси и потрошни материјал за рад на апарату ROLER 20 PN
Јединица
Јединична цена
РБ
Опис
Количина
мере
без ПДВ-а
0
1
2
3
4
1
Universal card 1x4000
ком
8.000
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Место и датум

____________

Укупна цена без
ПДВ-а
5

Произвођач
6

Потпис овлашћеног лица

_________________

Напомена понуђачима како да попуне образац структуре цене (Образац 6).
У колону број 4 уписује се јединична цена без ПДВ-а, колона 5 добија се множењем колона 3 и 4 (3x4). У колону 6 понуђач уписује произвођача
предметних добара која нуди. На крају табеле се уноси укупна вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА 5 – Вакум епрувете за узорковање крви
РБ

Опис

0
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Poveska sa klikom
Mikrotainer serum/gel sa inkorporiranim levkom 0,6
mikroL, za odredjivanje bilirubina,zatamljen.
Mikrotainer za KKS sa inkorporiranim levkom 0,25-0,50
mikroL
Kontakt aktivirajuća lancet 2mmx1,5mm
Vakum epruveta za uzorkovanje krvi K2EDTA 3ml
Vakum igla za uzorkovanje krvi 21G
Holder
Vakum epruvete za uzorkovanje krvi na citrate 2,7ml,
plastična, sa duplim zidom
Vakum epruveta za sedimentaciju 5ml, staklena,
očitavanje na 1h
Vakum epruvete serum/gel 5ml
Vakum epruvete serum 6ml
Vakum igla za uzorkovanje krvi 21G, sa zaštitnom
prevlakom, protiv ubodnog incidenta
Leur adapter
Vakum epruvete sa trombin gelom 5ml

Јединица
мере
2
ком

Количина
3

Јединична цена
без ПДВ-а
4

Укупна цена без
ПДВ-а
5

20

ком

700

ком
ком
ком
ком
ком

3.000
3.000
32.000
40.000
40

ком

13.000

ком
ком
ком

3.500
4.000
33.000

ком
ком
ком

80
100
3.000

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Место и датум

____________
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Произвођач
6

Напомена понуђачима како да попуне образац структуре цене (Образац 6).
У колону број 4 уписује се јединична цена без ПДВ-а, колона 5 добија се множењем колона 3 и 4 (3x4). У колону 6 понуђач уписује произвођача
предметних добара која нуди. На крају табеле се уноси укупна вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА 6 – Реагенси и потрошни материјал за рад на имунохемијском апарату PS VIDAS
Јединица
Јединична цена
РБ
Опис
Количина
мере
без ПДВ-а
0
1
2
3
4
Prokalcitonin
1
pak
10
Hcg
2
pak
8
CA 15-3
3
pak
3
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
Место и датум

____________

Укупна цена без
ПДВ-а
5

Произвођач
6

Потпис овлашћеног лица

_________________

Напомена понуђачима како да попуне образац структуре цене (Образац 6).
У колону број 4 уписује се јединична цена без ПДВ-а, колона 5 добија се множењем колона 3 и 4 (3x4). У колону 6 понуђач уписује произвођача
предметних добара која нуди. На крају табеле се уноси укупна вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.
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ПАРТИЈА 7 – Реагенси и потрошни материјал за рад на биохемијском анализатору SELECTRA ProM
Јединица
Јединична цена
РБ
Опис
Количина
мере
без ПДВ-а
0
1
2
3
4
1
pak
ALP (DEA) SL
6
2
pak
Albumin
3
3
pak
ALT/GPT 4+1 SL
5
4
pak
Amylase SL
2
5
pak
AST/GOT 4+1 SL
5
6
pak
Bilirubin Direct 4+1
2
7
pak
Bilirubin Total 4+1
4
8
pak
Calcium Arsenazo
2
9
pak
Cholesterol SL
2
10 Creatinine Jaffe
pak
3
11 Gamma-GT Plus SL
pak
7
12 Glucose PAP SL
pak
3
13 Cholesterol HDL SL 2G
pak
3
14 Cholesterol HDL 2G Calib.
pak
1
15 Iron Ferrozine
pak
2
16 CK NAC SL
pak
5
17 CK-MB SL
pak
5
18 LDH-L SL
pak
5
19 Phosphorus
pak
1
20 Total Protein Plus
pak
3
21 Triglycerid. Mono SL New
pak
2
22 Urea UV SL
pak
4
23 Uric Acid Mono SL
pak
1
24 Lipase SL
pak
1
25 Iron TIBC
pak
10
26 Elical 2 Multical.
pak
3
27 Elitrol I
pak
3
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Укупна цена без
ПДВ-а
5

Произвођач
6

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Elitrol II
CK-MB Control
System Cleaning Solution
Acid Solution
System Solution
Cuvette Rotor
ECS Empty vials 10x10ml 1010
ECS Empty vials 10x10ml 2530
Pedijatrijske casice 1000 kom

pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak

3
1
2
4
3
6
2
2
1

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Место и датум

____________

Потпис овлашћеног лица

_________________

Напомена понуђачима како да попуне образац структуре цене (Образац 6).
У колону број 4 уписује се јединична цена без ПДВ-а, колона 5 добија се множењем колона 3 и 4 (3x4). У колону 6 понуђач уписује произвођача
предметних добара која нуди. На крају табеле се уноси укупна вредност без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
понућач_______________________________________________________(навести име понуђача)
да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструменте обезбеђења за испуњење
уговорних обавеза за ЈНОП 08-2019 лабораторијски материјал 2.
Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:
Бланко сопствену меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним
овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом
картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача
и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од
месец дана од дана закључења уговора) и Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и
овлашћења, као доказ да је меница регистрована.
НАПОМЕНЕ: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр.56/2011).
У складу да наведеним, уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења.
Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да
буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњен) и
картону депонованих потписа треба да буде исти.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са
следећим најбоље ранигираним понуђачем.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица

_________________

_____________________

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе
понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења .
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Понуђач доставља један попуњени модел уговора

Партија 1
Партија 5

Партија 2
Партија 6

Партија 3
Партија 7

Партија 4

УГОВОР О
Јавној набавци ЈНОП 08-2019 лабораторијски материјал 2
Закључен између:
Купца: Здравствени центар „ Аранђеловац“ са седиштем у Аранђеловцу, улица Краља Петра
Првог 62, ПИБ:100996483, Матични број: 06961991, Број рачуна: 840-467661-56, Назив банке Управа за трезор МФ РС, Телефон: 034/711-917 Телефакс: 034/712-866, кога заступа
вд.директора Јеличић др Нина (у даљем тексту: Купац)
и
А. УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО:

__________________________________________________________________________________
(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број,
ПИБ)
когa зaступa __________________________________________(у дaљем тексту: Продавац)
(Име, презиме и функцијa)
Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

__________________________________________________________________________________
(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични
број,_________ ПИБ_________)
Когa зaступa __________________________________________ (у дaљем тексту: Продавац)
(Име, презиме и функцијa)
Добaвљaч је извршење јaвне нaбaвке делимично поверио подизвођaчу
__________________________________________________________________________________
(Нaзив подизвођaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број,
ПИБ)
когa зaступa _______________________________________(у дaљем тексту: Подизвођaч)
(Име, презиме и функцијa)
В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број .............. од ............ 2019 године, међусобно и
премa Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa:
1.________________________________________________________________________________
(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број,
___________ПИБ_____________), кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео
понуду и који ће зaступaти групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa
потписaти уговор, когa зaступa ______________________________________________ (у дaљем
тексту: Продавац)
(Име, презиме и функцијa)
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Основ уговора
Члан 1.
ЈНОП 08-2019 набавка добара – лаботароријски материјал 2.
Број и датум одлуке о додели уговора: бр. ____________*oд ____________* (*попуњава Купац)
Саставни део овог уговора је понуда Продавца, достављена по позиву за подношење понуда и
прихваћена од стране комисије Купца.
Члан 2.
Купац и Продавац уговарају цену за куповину добара у висини од _____________ * динара без
ПДВ-а, односно _____________* динара са ПДВ-ом. (*попуњава Купац)
Плаћање се врши на рачун Продавца у року од ________ дана од дана испостављања рачуна.
Овај уговор је финансијски ограничен до висине опредељених средстава и по утрошку истих
престаје да важи. Купац се обавезује да води рачуна о финансијком истеку уговора.
Члан 3.
Купац се обавезује да Продавцу исплати уговорену цену, сагласно условима плаћања из чл. 2
уговора. Уговорена цена се не може мењати за време важења уговора.
Члан 4.
Продавац се обавезује да испоруку добара изврши сукцесивно по захтеву Купца. Продавац се
обавезује да испоруку добара изврши најкасније у року од 24 сата од пријема поруџбенице од
стране Купца, својим превозом, F-co магацин Купца.
Купац и Продавац су сагласни да су трошкови превоза и испоруке добара до Купца урачунати у
уговорену цену без ПДВ-а.
Члан 5.
Купац задржава право да одступи од уговорених количина.
Продавац је сагласан и прихвата одступање у погледу планиране количине по предметном
уговору, зависно од потреба Купца, с тим да се не прекорачи уговорена финансијска вредност.
Члан 6.
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, оштећење добара и неслагање
у односу на тражене и уговорене карактеристике добара констатоваће се комисијским
записником Купца и Продавца.
Купац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију Продавцу у случају да предмет набавке
не одговара условима из конкурсне документације.
Продавац се обавезује да уочене недостатке отклони у року од 5 дана и процес испоруке
усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном Купац има право да раскине
Уговор и реализује меницу за добро извршење посла.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета, трошкови анализе и повлачења добара, падају на Продавца.
Члан 7.
За случај неблаговремене испоруке Продавац се обавезује да Купцу плати уговорну казну, у
висини 0,5% од вредности робе испоручене са закашњењем за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ казне зарачунатих због кашњења не може износити више од 5% вредности робе
испоручене са закашњењем.
Конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 08-2019

42/ 53

Члан 8.
Продавац се обавезује да по потписивању уговора поднесе средство финансијског обезбеђења,
меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем у износу од 10% од укупне
вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од дана важења уговора.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје
средства финансијског обезбеђења из члана 8 овог уговора.
Изузетно од предходног става овог члана, уговор престаје да важи и пре утрошка финансијских
средстава, даном закључења оквирног споразума након спроведене централизоване јавне
набавке од стране РФЗО-а.
Члан 10.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму престанка више силе, уговорене
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)
часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као
виша сила.
Члан 11.
У случају битних повреда одредаба Уговора или повреда које се понављају, Уговор може да
раскине свака уговорна страна. Раскид Уговора захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 8
(осам )дана.
Раскид Уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга страна
у Уговору предходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико иста
није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
Раскид Уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у
уговору која је своје обавезе из споразума употпуности и благовремено извршила.
Услучају да Продавац не положи средства обезбеђења из чл. 8. овог Уговора, сматраће се да
овај није ни закључен.
Члан 12.
Уговор се може изменити тако што Наручилац, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН („Службени
гласник РС“ бр. 68/15) обим предмета набавке и вредност уговора може повећати за максимално
5% од првобитно уговорене вредности, при чему укупна вредност повећања уговора не може
бити већа 5.000.000,00 дин без ПДВа.
Члан 13.
Купац и Продавац су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем, споразумно.
У случају да Купац и Продавац не могу да реше евентуални неспоразум мирним путем, за
решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 14.
За све што није изричито предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
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УГОВОРНЕ СТАРНЕ

Продавац

Купац
Здравствени центар Аранђеловац

_________________________

____________________________
Вд.директора Јеличић др Нина

Напомена: Oвај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења
испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
На почетку модела уговора понуђач назначава за коју партију конкурише, уколико
конкурише за више партија означава сваку партију за коју конкурише (означавање партија
може бити заокруживањем или штиклирањем).
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Наручилац је припремио целокупну конкурсну документацију на српском језику и води поступак
на српском језику. Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди, достави каталог, извод
из каталога или друго штампано издање издато од стране произвођача на српском или
енглеском језику са техничким и другим карактеристикама из кога ће наручилац недвосмислено
моћи да утврди да понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
 Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан. (Образац 1)
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2)
 Образац изјаве о независној понуди попуњен по свим ставкама, оверен печатом и
потписан. (Образац 3)
 Образац изјаве понуђача о испуњењу услова утврђених у члану 75. Закона и конкурсној
документацији, потписана од стране овлашћеног лица. (Образац 4)
 Образац изјаве подизвођача, уколико је се подноси понуда са подизвођачем о
испуњавању услова из чл.75. (Образац 5)
 Образац структуре цене,попуњен по свим ставкама и потписан. (Образац 6).
 Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења, меницу за добро
извршење посла, потписан. (Образац 7)
 Доказ о испуњеном услову из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН – Решење Министарства
здравља
 Решење о упису предметног добра у регистар медицинских средстава издато од стране
АЛИМС-а РС.
 Каталог, извод из каталога или друго штампано издање издато од стране произвођача на
српском или енглеском језику са техничким и другим карактеристикама из кога ће
наручилац недвосмислено моћи да утврди да понуђена добра одговарају захтеву из
конкурсне документације
 Модел уговора - попуњен по свим ставкама и потписан.
 Докази о испуњавању додатних услова
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина
попуњавања образаца датих у конкурсној документацији:
Препорука свим понуђачима је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у
целину, тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни
листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. Понуда се саставља, тако
што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације.
Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.
Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени
штампаним словима, на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације. Рокове
понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да
тече. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и
потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Попуњени обрасци морају бити оверени
печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
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3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Аранђеловац, улица Краља Петра првог
62, 34300 Аранђеловац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку лабораторијски материјал
ЈНОП 07-2019 НЕ ОТВАРАТИ“ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 13.09.2019. године до 11:00 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. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року
одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
4. ПАРТИЈЕ:
Јавна набавка је обликована по партијама.
За партију за коју понуђач учествује у понуди,потребно је на полеђини коверте или кутије у којој
се налази понуда да назначи за које партије се понуда односи.
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 чл. 75. и 76. ЗЈН, 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.
Уколико је јавна набавка формирана у више партија понуђач може да поднесе понуду за једну
или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Обавезна је
попуњеност партије – понуђач мора понудити све ставке у оквиру једне партије - у противном
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар
Аранђеловац, ул. Краља Петра првог 62, 34300 Аранђеловац са назнаком: „Измена понуде за
јавну набавку ЈНОП 08-2019 НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку ЈНОП 082019 НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку ЈНОП 08-2019 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНОП 08-2019 НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини
коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не
може да повуче нити да мења своју понуду.
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7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
9. 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) и 2) ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари
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10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Рок за плаћање уговорене цене не може бити краћи од 60 дана и исти мора бити дат у складу са
Законом (не дужи од 90 дана). Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправне
фактуре.
Понуђач је дужан да приликом достављања фактуре на фактури упише број и датум закљученог
уговора о предметној јавној набавци.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину.
10.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара који мора бити у складу са спецификацијом
из понуде Испоручиоца.
10.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова):
Рок испоруке добара је сукцесиван, континуиран, у складу са потребама наручиоца и не може
бити дужи од 24 сата од захтева наручиоца односно пријема поруџбенице. У случају да понуђач
наведе дужи рок испоруке добара у понуди, понуда ће бити одбијена као неприхватљива
Место испоруке је на адреси наручиоца: Здравствени центар „Аранђеловац“ Мишарска бб
Аранђеловац магацин Апотеке у оквиру Опште Болнице Здравственог центра Аранђеловац.
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
Уколико понуђач у понуди наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
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.
10.5. Рекламација:
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, оштећење добара и неслагање
у односу на тражене и уговорене карактеристике добара констатоваће се комисијским
записником Купца и Продавца.
Купац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију (електронским путем или поштом)
Продавцу у случају да предмет набавке не одговара условима из конкурсне документације.
Продавац се обавезује да уочене недостатке отклони у року од 5 дана и процес испоруке
усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном Купац има право да раскине
Уговор и реализује меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора без
ПДВ-а.
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10.6. Захтеви Наручиоца – достављање узорака:
 Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева доставу узорака за
сва понуђена добра у случају да комисија закључи да је то потребно. Захтев Наручиоца
ће бити достављен путем електронске поште. Рок за доставу узорака је 48 сати од
пријема захтева.
Уколико Понуђач на захтев Наручиоца не достави тражене узорке у предвиђеном року,
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
 Оцена достављених узорака вршиће се комисијски у просторијама Наручиоца, у
присуству чланова комисије и представника понуђача, о чему ће бити сачињен записник
о извршеном оцењивању. О термину отварања достављених узорака Понуђачи ће бити
накнадно обавештени путем електронске поште.
Комисија наручиоца ће приликом стручне оцене узорака утврдити да ли достављени
узорци испуњавају захтеве из техничке спецификације.
Уколико Комисија приликом стручне оцене узорака, установи да достављени узорци не
испуњавају захтеве из техничке спецификације, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
 Усклађеност понуђеног узорка са обележеним добром у каталогу, фотокопији каталога,
изводу из каталога или другом штампаном издању, Наручилац ће детаљно проверити
при прегледу тендерске документације.
Уколико Наручилац утврди да достављени узорци нису у складу са обележеним добром у
каталогу, фотокопији каталога, изводу из каталога или другом штампаном издању, односно
понудом Понуђача, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
 НАПОМЕНА: Узорци који се достављају морају бити у оригиналном продајном паковању
где се са сиурношћу може утврдити да се први пут отварају.
 Узорци који буду достављени Наручиоцу и буду вредновани као одговарајући морају бити
испоручивани Наручиоцу за време трајања уговора.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
ЗA СВE ПAРTИJE ВAЖИ СЛEДEЋE:
Члaнoм 115. стaвoм 1. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa РС (Сл.глaсник бр. 68/2015) прoписaнo
je слeдeћe: „Нaручилaц мoжe нaкoн зaкључeњa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци бeз спрoвoђeњa
пoступкa jaвнe нaбaвкe пoвeћaти oбим прeдмeтa нaбaвкe, с тим дa сe врeднoст угoвoрa мoжe
пoвeћaти мaксимaлнo дo 5% oд укупнe врeднoсти првoбитнo зaкључeнoг угoвoрa, при чeму
укупнa врeднoст пoвeћaњa угoвoрa нe мoжe дa будe вeћa oд врeднoсти из члaнa 39. стaв 1. oвoг
зaкoнa, oднoснo члaнa 124a зa нaручиoцe из oблaсти вoдoприврeдe, eнeргeтикe, сaoбрaћaja и
пoштaнских услугa, пoд услoвoм дa je тa мoгућнoст jaснo и прeцизнo нaвeдeнa у кoнкурснoj
дoкумeнтaциjи и угoвoру o jaвнoj нaбaвци.“
Нaручилaц ћe пoвeћaти oбим прeдмeтa нaбaвкe, у склaду сa члaнoм 115. Зaкoнa o jaвним
нaбaвкaмa из oбjeктивних рaзлoгa кao нпр. нeoчeкивaнoг пoвeћaњa брoja пaциjeнaтa, a свe у
циљу oбeзбeђeњa кoнтинуирaнoг лечења пaциjeнaтa.
Конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 08-2019

49/ 53

Нaкoн извршeнe aнaлизe o пoтрeби пoвeћaњa oбимa прeдмeтa нaбaвкe oд стрaнe
лабораторијске службе, Нaручилaц ћe дoнeти Oдлуку o измeни угoвoрa кoja ћe сaдржaти пoдaткe
у склaду сa Прилoгoм 3Л Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, исту oбjaвити нa Пoртaлу Упрaвe зa jaвнe
нaбaвкe и свojoj интeрнeт стрaници, зaкључићe Aнeкс Угoвoрa и Извeштaj o свeму ћe дoстaвити
Упрaви зa jaвнe нaбaвкe и Држaвнoj рeвизoрскoj институциjи.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:
Бланко сопствену меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним
овлашћењем (менично овлашћење саставља понуђач), са роком важења најмање 30 дана
дуже од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на којој се јасно
виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним
печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) и
Извод са интернет странице НБС - Регистра меница и овлашћења, као доказ да је меница
регистрована.
НАПОМЕНЕ: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр.56/2011).
У складу да наведеним, уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења.
Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да
буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњен) и
картону депонованих потписа треба да буде исти.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са
следећим најбоље ранигираним понуђачем.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Здравствени
центар Аранђеловац, улица Краља Петра првог 62, 34300 Аранђеловац и електронске
поште на е-mail javnenabavke.zcar@gmail.com, сваког радног дана од понедељка до петка у
периоду од 07:00-14:00 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације“ ЈНОП 08-2019 лабораторијски
материјал 2. 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.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и
то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то
и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke.zcar@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП Здравствени центар Аранђеловац јавна набавка ЈНОП 08-2019
лабораторијски материјал 2.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН:
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу 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.
19. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ:
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
20. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ
ОБАВЕЗНА:
Управа за јавне набавке донела је Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова, где употреба печата више није обавезна од 19.06.2019. године.
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