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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 

и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности  број: 1588-13-35/18 од 24.08.2018.г. и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку бр: 1589-13-35/18 од  24.08.2018.г.  припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности  добара-  НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 

ЈН бр. 1588-13-35/18 

 

 

Конкурсна документација садржи 34 странe: 

 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

 

I Општи подаци о јавној набавци 3-3 

       II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3-8 

III Техничка документација и планови  8-8 

      IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

9-12 

V Критеријуми за доделу уговора 13-13 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 14-23 

VII Модел уговора  24-27 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 28-34 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1588-13-35/18., je набавка добара- 

НОВОГ САНИТЕТСКОГ  ВОЗИЛА 

     Назив и ознака из општег  речника:  

      ОРН: 34114121-Санитетска возила 

 

      Конкурсну документацију саставила Комисија у саставу: 

-  Јасмина Станисављевић -Председеник комисије- Наташа Пантелић -Заменик  

председника 

-  Наташа Пантелић- Члан- Звездан Симеоновић -Заменик члана 

-  Неџад Траиловић- Члан-Николић Ненад  -Заменик члана 

       

  Рокови: 

      -      Рок за подношење понуда је до 03.09.2018.  године до 10:00 часова. 

- Отварање понуда  је 03.09.2018. године у 10:30 часова  

Јавна набавка није обликована по партијама 

 

 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

Јавна набавка добара- НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА за потребе корисника  

Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница.  

 

1. Врста, спецификација и опис добара: 

 

   Понуђено возило мора бити у складу са Законом о безбедности саобраћаја, 

Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима 

за возила у саобраћају на путевима и Правилником о техничким карактеристикама 

уређаја за давање посебних звучних и светлосних знакова и њиховој уградњи, 

постављању и начину употребе. 

        

Редни 

број  

Назив добра Јединица мере Количина 

1.  НОВО САНИТЕТСКО 

ВОЗИЛО 

ком 1 

 

2. Место испоруке добара - Испорука НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА је у 

Седишту  Испоручиоца. 

3.  Захтеви у погледу квалитета 
       Квалитет добра мора бити у складу са захтевима : 
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА: 

 

Погонско гориво: Еуро дизел / ЕУРО 6 мотор 

Годиште: 2018 

Снага мотора: 95 до 99  Kw 

Запремина мотора: 2.200-2.300 cm 

Мењач: мануелни са 6 брзина 

Међуосовинско растојање 3.600-3.700 cm 

Запремина болесничког простора 10-11 метара кубних 

Дужина возила: 5.500-5.600 cm  

Висина возила : 2.480-2.530 cm 

Погонски точкови предњи 

Електронски програм стабилности возила ( ESP) 

Електрични подизачи предњих стакала 

Асиметрична задња врата 

Радио R15 BT USB ( тјунер,интегрисан екран,bluetooth и USB конекција, звучници 

снаге 2x15w) 

Клима уређај 

Аутоматско укључивање фарова и брисача 

Паркинг навођење 

Радио NAVI50 intellink 

Темпомат 

Путни рачунар 

Ваздушни јастук за возача и сувозача 

Електрични подизачи прозора 

Клизна десна бочна врата са фиксним прозором 

Панел,лева страна,с фиксним прозором 

Бела/ mineral white 

Резервни точак 

4 ( четири) нове зимске гуме за дато возило 

 

ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ КАТАЛОГ , ПРОСПЕКТ  ИЛИ ДРУГИ 

ДОКУМЕНТ ЗА ПОНУЂЕНО ДОБРО у коме су уписане техничке 

карактеристике понуђеног добра на српском језику. 

 
ОПРЕМАЊЕ УНУТРАШЊЕГ  ПРОСТОРА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА  

ЗА ПРЕВОЗ КОРИСНИКА 

  

Унутрашњи ентеријер простора испорученог НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА треба 

да: 

- Буде комплетно обложен полиестерским оплатама чије су површине лаке за 

одржавање. Оплате су прилагођене облику возила. 

- Уграђена полиестерска оплата отпорна на средства за прање и дезинфекцију на 

хемијској и биолошкој бази. 

- Оплате термо и звучно изоловане,јер ниво топлотно звучне изолације значајно 

умањује губитак енергије за расхлађивање и загревање простора. 

- На прегради између простора за пацијенте и возачког простора налази сибер 

отвор за говорну комуникацију. 
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- На плафону возила причвршћена полиестерска отплата са конзолом 

постављеном на челичној конструкцији. За отплату целом дужином причвршћен 

рукохват. На оплати налази се расвета, два инфузиона бокса са 4 инфузионе 

боце и вентилација. Инфузиони боксеви се затварају клизним вратима и имају 

по два носача за боце у сваком боксу. 

- Под возила израђен од чврсте подлоге пресвучене PVC force облогом која је 

отпорна на сва хемијска и механичка оштећења. 

- Клизна бочна и задња врата су пресвучена полиестерским облогама или својим 

оргиналним оплатама. 

- Сви спојеви болесничког простора заливени дихт масом која спречава 

продирање разних материја испод полиестерских оплата. 

ВРАТА И СТАКЛА 

 

- Десна клизна врата и задња двокрилна врата застакљена.Са леве стране иза 

возачевих врата уграђено стакло са шибер отвором. Све застакљене површине 

прекривене пескираном фолијом до 70% висине или целом површином 

прекривене затамљеном фолијом. 

 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА 

 

- Инсталација болесничког простора јачине 12V посебно изведена са акумулатора 

независно од фабричке инсталације возила. 

- Сваки прикључак и потрошач поред главног осигурача мора бити обезбеђен 

посебним осигурачем који се налази на лако доступном месту. 

- На левој страни болесничког простора уграђене утичнице од 12V мин 3 комада. 

 

ВЕНТИЛАЦИЈА 

 

- Двосмерни вентилатор усађен у плафонску оплату возила са могућношћу 

мењања смерова ( удувавање-издувавање). 

- Вентилатор се укључује са командне табле која се налази у простору за 

кориснике ( пацијенте). 

 

ОСВЕТЉЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА КОРИСНИКЕ ( ПАЦИЈЕНТЕ) 

 

- У простору за кориснике ( пацијенте) на плафонској облози морају бити 

уграђена диодна светла која се могу користити у три нивоа, пригушено 

светло,амбијент светло и јако рефлектно светло. 

- Светла се укључују путем прекидача на командној табли. 

 

СЕДИШТА У ПРОСТОРУ ЗА КОРИСНИКЕ (ПАЦИЈЕНТЕ) / 

БОЛЕСНИЧКОМ ПРОСТОРУ 

 

- Седиште за доктора уграђено са десне стране болесничког простора постављено 

у правцу вожње. Седиште поседује руконаслон,појас и израђено од материјала 

лаког за одржавање. 

- Између преграда и носила уграђено 1(једно) седиште са руконаслоном и појасем 

постављено супротно од правца кретања возила. 

- Укупан број седишта у болесничком простору 2 (два) + лежај + инвалидска 

колица. 
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КЛИМАТИЗАЦИЈА И ГРЕЈАЊЕ БОЛЕСНИЧКОГ ПРОСТОРА 

 

- Независна јединица за климатизацију и грејање уграђена у болеснички простор и 

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

Засебна јединица за климатизацију и грејање повезана са централним системом 

возила.Поседује вентилатор са две брзине. 

 

СВЕТЛОСНА И ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА 

 

- Светлосна LED конзола ширине од 1100 до 1400 mm са две светлосне групе 

- На возило уграђена електронска хорна са завијајућим тоном и могућношћу 

мењања тонова 12 V 100 W и интерфоном. 

- Светлосном конзолом и звучном сигнализацијом се управља командама које се 

налазе у кабини возила. 

 

НОСИЛО ЗА ТРАНСПОРТ КОРИСНИКА ( ПАЦИЈЕНАТА) 

 

Аутоматско самосклапајуће носило следећих карактеристика: 

- Склопива колица на точковима која уз помоћ само једног руковаоца омогућавају 

лак транспорт, уношење-изношење корисника ( пацијента) из возила. 

- Носило има подешавање узглавља до кардио положаја од 0 до 90 степени. 

- Носило да има транделенбург позицију. 

- Носило мора да поседује велики профил точкова пречника мин. 200mm. 

- Димензије носила: дужина мин - 1970 mm, носивост мин-150 кг. 

- Носило постављено на платформу израђену од нерђајућег материјала која 

поседује склопиву прихватну рампу за прихват носила. 

- Носило се испоручује са додатним везовима за пацијента. 

- Фиксатори за носило атестирани на 10 година. 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

 

- Возило споља обележено рефлектујућом фолијом и симболима Хитне Службе. 

- Стакла болесничког простора затамљена по важећем стандарду. 

 

КИСЕОНИЧКИ ПУЛТ 

 

               Кисеонички пулт смештен у ормар леве оплате и састоји се од : 

- 2 ( две ) боце за кисеоник- запремине 10 л  

- Развод кисеоника са две утичнице за регулатор протока 

- Регулатор притиска 

- Регулатор протока 

- Овлаживач 

- Маска 

- У складу са EN 1789 

 

                РАМПА ЗА ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА 

 

Механичка рампа за инвалидска колица, склопива на пола са бравом , смештена 

позади са десне стране простора за кориснике / пацијенте. 
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 ИНВАЛИДСКА КОЛИЦА И ВЕЗОВИ  

 

- Инвалидска колица  

- Каишеви са механизмом и алуминијумске шине за везивање колица 

- Механизми и шине за везивање колица морају бити сертификовани 

- Инвалидска колица постављена у возило морају бити уписана као место за 

седење  

 

           ДИЈАГНОСТИЧКИ ЕКГ АПАРАТ/ ЕКГ апарат 3-канални 
 

- 3 канални, струјно-батеријски ЕКГ апарат са капацитетом батерије од 

минимално 4 часа  

- Време пуњења до 90 % након конплетно испражњење батерије , максимално 4 

часа 

- Апарат мора да поседује колор LCD минималне резолуције 800 x 480, дијагонале 

не мање од 5 инча 

- Апарат мора да поседује корак по корак ток рада са минимално три корака ( унос 

пацијентових података, провера квалитета сигнала,преглед ЕКГ-а пре штампе) 

- Апарат мора да поседује проверу квалитета сваког одвода појединачно, 

приказану различитим бојама зависно од статуса,тзв color-coded провера 

- Апарат мора да поседује систем за детекцију замењених електрода при поставци  

- Апарат мора да омогући симултано снимање 12 канала ЕКГ-а 

- Апарат мора да поседује могућност прегледа ЕКГ-а након аквизиције 

- Апарат мора да поседује опцију прегледа ЕКГ-а пре штампања 

- Апарат мора да поседује меморију за минимум 100 ЕКГ снимака са могућношћу 

експорта снимака у PDF формату на USB меморију 

- Апарат мора да поседује standard  и cabrera режим електрода 

- Апарат мора да поседује висок sampling рате и велики фреквенцијски пропусни 

опсег за употребу у педијатрији и adultnoj ЕКГ дијагностици. 

- Апарат мора да поседује 3-канални термо штампач са опцијама брзине 5-25-50 

mm/s  

- Апарат мора да поседује минимум  1 USB interface 

- За штампу извештаја апарат мора да користи z-faltani и спакован у ролну термо 

папир, минималне ширине 80 mm 

- Апарат мора да поседује командну тастатуру са издржљивим гуменим типкама. 

Фолијска тастатура није прихватљива. 

- Апарат мора да поседује програм за интерпретацију adultnog и педијатријског 

ЕКГ-а 

- Апарат мора да поседује могућност касније надоградње software-om: CCAA или 

одговарајућим  ( за локализацију места обструкције у коронарној артерији са 

процентом ризика која је зона срца колико угрожена и даје препоруку терапије 

код пацијената са болом у грудима). 

- Апарат у функцији снимања мора да поседује коришћење минимално следећих 

QT формула Bazett, Fredericia,Fremingham,Hadges 

- Апарат поседује интегрисан мишићни tremor филтер и AC филтер 

- Максимална тежина апарата до 2 кг са папиром 

- Комплетан softwer апарата мора бити на српском језику 

Апарат се испоручује са торбом и наведеним припадајућим прибором: 

- 1 ( један) ЕКГ пацијент кабл 

- 6 (шест) грудно- усисне електроде 

- 4 (четири) екстремитетне електроде,штипаљке 
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- 1 (један) струјни кабл 

- 1 ( једно) паковање папира 

- Упутство за употребу 

Сва медицинска опрема и апарати уграђени у возило морају бити регистровани 

код Агенције за лекове и Медицинска средства. 

 

  4. Спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

Контрола испорученог добара се врши приликом записничке примопредаје, оценом да 

ли су достављени обрасци у складу са техничком спецификацијом и да ли испоручено 

добро испуњава уговорени квалитет. 

 

5. Приликом испоруке и примопредаје НОВОГ САНИТЕТСКОГ возила: 

-  Изабрани понуђач је дужан да достави гаранцију на радове и уграђене делове 

минимум на  2 године 

-  Изабрани понуђач је дужан да достави гаранцију на ЕКГ апарат минимум на 1 годину 

-  Изабрани понуђач  је дужан да достави  гаранцију на возило минимум  на 4 године и 

да достави Атест возила издат од стране Машинског факултета и Агенције за 

безбедност саобраћаја. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

(не садржи – није примерено овој јавној набавци) 
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 IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 

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) ЗЈН); 

 

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) ЗЈН); 

 

4. 

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. ЗЈН). 
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              1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити    додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 

76.:  

-  Понуђач је дужан да  за сву уграђену медицинску опрему и апарате у возило приложи 

ALIMS-e и овлашћење од носиоца ALIMS-а да је сагласан да се његова опрема може 

понудити за дату јавну набавку и списак овлашћених сервиса за понуђено возило. 

    

 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних 

у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.  у складу са чл. 

77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4), чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона, које је понуђач дужан да 

достави уз поднету понуду: 

 

- ALIMS-e и  Овлашћење од носиоца ALIMS-а  као и списак овлашћених сервиса за 

понуђено возило. 

 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), 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 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

 

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. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи 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 пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова 

за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
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            ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. – 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. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. – 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 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 зсконских 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. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3.  - 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.  

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
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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  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

  

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 

цена без ПДВ-а.  

 

  У колико у две или више понуда понуђена цена буде иста уговор ће бити додељен 

оном понуђачу који наведе у понуди  дужи рок важења понуде. У случају истог 

понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио краћи рок испоруке. Уколико ни након примене горе наведеног 

резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, 

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, исти рок важења понуде и исти рок испоруке. 

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  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене , са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 

5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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Образац 1-ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

Понуда број ________,од______2018.г., за јавну набавку добара НОВО 

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО, ЈН број  1588-13-35/18, за потребе Дома за децу и лица 

ометена у развоју „ Др Никола Шуменковић“ Стамница. 

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)  

Образац понуде: 

Понуда бр.__________________од _________________За јавну набавку мале 

вредности добара- НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО, ЈН БР 1588-13-35/18  

 

 

Укупна вредност без ПДВ-а (уписује се укупна вредност без ПДВ-а  из образца структуре цена)  

__________________; 

 

Укупна вредност са  ПДВ-ом (уписује се укупна вредност са ПДВ-ом  из  образца структуре 

цена)  

_________________; 

 

Рок плаћања :  Плаћање се врши на рачун Испоручиоца по испостављеном рачуну у року од  

10 дана од дана  уредно примљеног рачуна и потписивања записника о примопредаји обе 

уговорене стране након испоруке новог санитетског возила са свом припадајућом опремом. 

Рок испоруке добара:_______ дан/дана од дана потписивања уговора са Испоручиоцем 

(максимум 30 дана). 

 

Гаранција на радове и уграђене делове минимум 2 године 

 Гаранција на ЕКГ апарат минимум 1 година 

Гаранција на возило минимум 4 године 

Место испоруке и примопредаје је: Седиште Испоручиоца; 

 

Важност понуде:_____________дана ( не може бити краћи  од 90 дана од дана отварања 

понуда); 

 

 

 

 

Датум         Понуђач 

М. П. 

_____________________________                     ___________________ 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА – НОВО САНИТЕТСКО 

ВОЗИЛО 
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Образац 1- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

 

 

Р.б 

 

 

Добро Јед. 

мере 

Количина Јед. 

цена новог 

санитетског 

возила са 

свим 

урачунатим 

трошковима 

без ПДВ-а 

Јед. 

цена новог 

санитетског 

возила са 

свим 

урачунатим 

трошковима 

са ПДВ-ом 

Укупна    

вредност 

новог новог 

санитетског 

возила са 

свим 

урачунатим 

трошковима 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

новог 

санитетског 

возила са 

свим 

урачунатим 

трошковима 

са ПДВ-ом 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 НОВО 

САНИТЕТСКО 

ВОЗИЛО 

 

ком 1 

 

    

                                                                                                   Укупно: 

 

  

 

 

 

ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ КАТАЛОГ , ПРОСПЕКТ  ИЛИ ДРУГИ 

ДОКУМЕНТ ЗА ПОНУЂЕНО ДОБРО у коме су уписане техничке карактеристике 

понуђеног добра на српском језику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:__________                                     М.П.                         ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

Место:_________________     ____________________________ 
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Образац 3-ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 4 -ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара – НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ЈН бр. 1588-13-

35/18  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу 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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Образац 5-ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -чл.75.и 76. ЗЈН 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став  4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] 

у поступку предметне јавне набавке испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) 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); 

4) Понуђач 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; 

 

Понуђач: 

 

Датум:_____________    М.П.    _____________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац 6-ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-чл.75.и 76. ЗЈН 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ____________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку предметне јавне набавке, испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

       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; 

 

 

 

Подизвођач: 

 

Датум:_____________    М.П.    _____________________ 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

НАБАВКА ДОБРА-НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 

ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА ДОМА ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ 

»Др  Никола Шуменковић« СТАМНИЦА 

 

Закључен између: 

 

1.Дома за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић“ Стамница,село 

Стамница, 12300 Петровац на Млави, кога  заступа директор Ана Томашевић, 

дипл.социјални радник ( у даљем тексту :Наручилац)  

 Матични број:07200226   

 ПИБ: 101589921   

  и 

2.„______________________________“са седиштем у ______________________ 

ул.______________, бр.___, кога заступа директор__________________( у даљем 

тексту : Испоручилац) 

Матични број:____________________ 

ПИБ:_____________________________ 

Број тек.рачуна:___________________, отворен код Банке________________, 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка  новог санитетског возила (у даљем тексту : добра), за 

потребе корисника Дома за децу и лица ометена у развоју „ Др Никола Шуменковић“ 

Стамница .  

Саставни део овог Уговора је понуда број ________ од ____________године.  

Испоручилац ће добро које је предмет овог уговора испоручити (заокружити и 

попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

________________________________________________________ из      

___________________________________  

________________________________________________________ из 

___________________________________,  

в) заједнички, у групи са:  

________________________________________________________ из 

___________________________________ 

________________________________________________________ из 

__________________________________  

 

                                                                   Члан 2. 

Испоручилац ће наручиоцу испоручити добро по цени која је дата у понуди бр.______ 

од ___________. године. 
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Укупна вредност набавке НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА из члана 1. Уговора 

износи _______________________________ _______динара без ПДВ-а 

______________________________________________________________(словима),  

односно_________________________________ динара са ПДВ-ом, 

_____________________________________________________________( словима).  

 Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама. 

У цену су урачунати сви трошкови (царина и сви други трошкови који су везани за 

реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, 

фактурисати нити наплаћивати. 

Члан 3. 

Испоручилац  се обавезује да санитетско возило из чл. 1 овог Уговора испоручи 

наручиоцу у року од _______ дана од дана закључења уговора са свом припадајућом 

документацијом и предвиђеном опремом.  

      Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају 

возила о чему се сачињава записник који потписују представници испоручиоца и 

наручиоца. Испоручилац је дужан да отклони недостатке и одступања утврђена 

записником најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања истог. 

Гарантни рок за испоручено возило почиње да тече од датума када је записнички 

константовано преузимање возила. 

Испоручилац сноси све ризике од губитака и оштећења добра све док добро не буде 

испоручено. 

Место испоруке је: Седиште Испоручиоца; 

Члан 4. 

 Испоручилац приликом испоруке и примопредаје  прилаже следеће: 

- Гаранцију на радове и уграђене делове минимум  2 године 

- Гаранцију на ЕКГ апарат минимум  1 година 

- Гаранцију на возило минимум 4 године 

- Атест возила издат од стране Машинског факултета и Агенције за безбедност 

саобраћаја о пренамени возила у амбулантно возило. Пренамена возила мора 

бити извршена у складу са законском регулативом РС. 

 

Испоручилац  је у обавези да обезбеди постпродајну подршку за понуђено возило у 

овлашћеном сервису произвођача понуђеног возила на територији која је најближа 

седишту наручиоца. Списак овлашћених сервиса понуђача чине саставни део овог 

уговора. 

Испоручилац даје наручиоцу возила гаранцију по најстрожим европским стандардима, 

обезбеђује сервисирање возила и оригиналне резервне делове. 

Гаранцијом су покривени сви делови возила који су произведени од стране произвођача 

возила, за које се утврди да су неисправни, незадовољавајућег квалитета или погрешно 

уграђени, а у току нормалне експлоатације возила. 
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Члан 5. 

Наручилац  се обавезује да плати Испоручиоцу укупну вредност добра из чл. 2 овог 

уговора по испостављенoм рачуну (фактури) по претходно извршеном пријему добра у 

року од 10 дана од датума испоруке и потписивања записника о примопредаји. 

Члан 6. 

Испоручилац приликом  закључења Уговора доставља средство финансијског 

обезбеђења, и то: 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

- Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са 

чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и 

„Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока  за  коначно извршење посла; 

 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности испоручиоца може поднети на наплату у случају неизвршења 

уговорних обавеза по закљученом уговору; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат испоручиоца, оверен печатом банке са датумом овере не 

старијим од 30 дана, од дана закључења уговора. 

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 По завршеном послу наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

испоручиоца. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико испоручилац 

не испуни уговорне обавезе. 

Члан 7. 

Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручено добро мора бити 

сачињена у писаној форми и достављена Испоручиоцу у року од 5 дана. 

Испоручилац је у обавези да замени исправним, одмах, а најкасније у року од 10 дана 

од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

Члан 8. 

Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у 

извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 

силе уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 

часа. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
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експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени 

Законом као виша сила. 

Члан 9. 

Уколико једна уговорна страна претрпи штету због неуредног испуњења уговорних 

обавеза друге уговорне стране, има право на накнаду тако причињене штете. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 

може захтевати раскид Уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности 

и благовремено извршила. 

Раскид Уговора се може захтевати писаним путем, уз поштовање раскидног рока од 15 

дана. 

Члан 10. 

Уколико се Испоручилац  не придржава и не испуњава уговорене обавезе, наручилац ће 

му доставити изјаву о раскиду Уговора због неиспуњења обавеза. 

Члан 11. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима.  Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у 

писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна. 

Члан 12. 

За евентуални спор по основу овог уговора уговорне стране сагласно утврђују 

надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

Члан 13. 

Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоврсна примерка, од којих се по 2 (два) 

истоврсна примерка налазе код сваке уговорне стране. 

 

 

     НАРУЧИЛАЦ                                                                             ИСПОРУЧИЛАЦ 

 

___________________                                                                  ___________________ 

      директор  

Ана Томашевић,дипл.социјални радник 

 

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Понуђач је у обавези да попуни дати модел уговора, потпише и 

печатира чиме потврђује да је сагласан са истим. 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА – НОВО САНИТЕТСКО 

ВОЗИЛО 

 БР. 1588-13-35/18 
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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. 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА  

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: Дом за децу и лица ометена у развоју „Др Никола 

Шуменковић“ село Стамница 12300 Петровац на Млави, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку добара –НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ЈН бр. 1588-13-35/18 -НЕ 

ОТВАРАТИ”. 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  

најкасније последњег дана наведеног рока  до 10:00 часова, односно 03.09.2018. године 

до 10:00 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.  

Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

Попуњени обрасци  морају да садрже: датум давања понуде, потпис одговорног 

лица понуђача и печат понуђача. У противном ће понуда бити одбијена као 

неприхватљива. 

Jaвно отварање понуда обавиће се дана 03.09.2018 године у10:30 часова . 

Предметна јавна набавка није обликована у партије. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ДОМ ЗА ДЕЦУ И 

ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ``ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ`` Село Стамница 

12300 Петровац на Млави,–са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку -добара– НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО, ЈН  

бр. 1588-13-35/18 „НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку -добара -НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО , ЈН  

бр. 1588-13-35/18 „НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Опозив понуде за јавну набавку- -добара– НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО, ЈН  

бр. 1588-13-35/18 „НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку -добара - НОВО САНИТЕТСКО 

ВОЗИЛО, ЈН  бр. 1588-13-35/18 „НЕ ОТВАРАТИ” . 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти  је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду . 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

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 Образцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење услуге 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 6. 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. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

СПОРАЗУМ  којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  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,  

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 
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- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

- понуђачу који ће у име групе понудити средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 

- броју рачуна на који ће бити извршрно плаћање; 

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 ЗЈН. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ. 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши на рачун Испоручиоца по испостављеном рачуну у року од  10 дана 

од дана  уредно примљеног рачуна и потписивања записника о примопредаји обе 

уговорене стране након испоруке новог санитетског возила са свом припадајућом 

опремом. 

Приликом испоруке и примопредаје возила: 
-  Изабрани понуђач је дужан да достави гаранцију на радове и уграђене делове 

минимум на  2 године 

-  Изабрани понуђач је дужан да достави гаранцију на ЕКГ апарат минимум на 1 

годину 

-  Изабрани понуђач  је дужан да достави  гаранцију на возило минимум  на 4 године 

и да достави Атест возила издат од стране Машинског факултета и Агенције за 

безбедност саобраћаја  

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понудa 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. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир укупна вредност из Образца структуре цене без ПДВ-а. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧ 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је у обавези да приликом 

потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко 

сопствену меницу на износ 10% уговорене вредности предмета набавке без  ПДВ-а и да 

иста има важност трајања 10 дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене 

обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА-Није предвиђено по датој набавци. 

Напомена: 

Ако техничку документацију и планове, односно поједине њене делове, због обима и 

техничких разлога није могуће објавити, наручилац ће у складу са чл. 9. ст. 1. тач. 13) 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова, прецизирати начин преузимања 

техничке документације и планова. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року  од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на 

Порталу и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 1588-13-35/18 

добара – НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или  мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се 

искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

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, 
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу(увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача,односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца,односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

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 ЗЈН . 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,  а копија се истовремено доставља  

Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно,електронском поштом на 

е-mail:posta@stamnicazavod.org.rs,факсом на број:012/358-116 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки 

и на интернет страници наручиоца,најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документције сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) 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. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН , рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке о додели уговора 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 захтева  из члана 149. 

ст.3.и 4.,а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

набавке у складу са одредбама  

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 - 60.000 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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права ; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

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 
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буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 

1. 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. 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци, у складу са чланом 113.Закона,  биће  достављен понуђачу 

којем је додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права.  

Ако Наручилац не достави потписани уговор понуђачу у овом року,понуђач није дужан 

да потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понудеи не може сносити 

због тога било какве последице. 

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 

набавци,Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем. 

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.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога,који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча,односно услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, односно у наредних 6 месеци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА – НОВО САНИТЕТСКО 

ВОЗИЛО 
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