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                                                             ДОМ  ЗДРАВЉА  НИШ 

 
 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: 
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 7-8-1/2013 , Решења о образовању комисије за спровођење 
поступка јавне набавке број 7-8-2/2013 ,припремљена је: 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

У   ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР 7-8-1/2013. 
НАБАВКА  ЕЛЕКТРО  МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА   ТЕХНИЧКЕ     СЛУЖБЕ 

ДОМА ЗДРАВЉА НИШ. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА НИШ 

Aдреса наручиоца : ул. Војводе Танкосића бр.15,Ниш 

Врста наручиоца:  Здравство 

Интернет страница наручиоца:  www.domzdravljanis.co.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број  7-8-1/2013 

 
4. Особе за контакт –Набавна служба Дома здравља Ниш    
 
 
 Слађана Мишић, e-mail :   javne.nabavke@domzdravljanis. co. rs  
 
 Златица Стојадиновћ, e-mail      javne.nabavke@domzdravljanis. co.rs  
                                                          Факс-018-503-705 

 
 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број  7-8-1/2013 НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД 
ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА,дефинисан у Општем  речннику набавке на позицији                         
                                    31731000 – електротехнички материјал 
2.Партије 
 
Предмет јавне набавке је обликован у   2    партијe:  I  ПАРТИЈА-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ                       
                                                                                                                МАТЕРИЈАЛ 
                                                                                        II  ПАРТИЈА-ЕЛЕКТРОНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТ 

 
 
 

 
Опис 

 
Јед. 
мер

е 

 
Колич

ина 

 
Ближе карактеристике 

    1 Baterija 2700mАх                           ком 6 
акумулатор 

2 Батерија 850мАх              ком 4 акумулатор 

3 Дихтунг грејача                                ком 10 за бојлер 

4  Флуо цев 36w                                    ком 700 
6500К 

5  Флуо цеви  18w                                  ком 100 
6500К 

6 Грејач 2000w                                      ком 7 за бојлер 

7 Грејач  833w                                       ком 8 за ТА пећ 

8  Грло Е27                                             ком 25 
висеће 

9 Изолир трака                                         ком 35 
ПВЦ 

10 Кабли пгп 3x1,5                                м 190 
за инсталацију 

11 Кабли пгп 3x2,5                              м 120 
за инсталацију 

12 Кабли ППЈ        3x1.5                         м 120 за продужне каблове 

13  Кабли ППЈ        3x2.5                        м 250 
за продужне каблове 

14 Кабли телефонски                                м 120 вишепарични 

15 
Канална кутија 
16x16                         ком 15 

ПВЦ 

16 
Канална кутија 
25x16                        ком 15 

ПВЦ 

17 
Канална кутија 
25x25                        ком 15 

ПВЦ 

18 Клема                                                ком 50 
редна 

19 Кондензатор 120мФ                           ком 2 стартни 

20 Кугла опал                                           ком 5 
за арматуре 

21 Лустер клема                                     ком 15 
керамичка, 2,5 мм2 

22 
ОГ прикључница 
двополна                 ком 20 

стандардна 

23 Осигурач разни                                    ком 50 са топљивим уметком 

24 
Осигурач 
аутоматски                         ком 20 

стандард 

25 Паста за лемљење                                 ком 10 
тинол паста 

26 Подсклоп 5                                            ком 20 
за продужне каблове 

27 Подсклоп 3                                            ком 15 
за продужне каблове 
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28 Прекидач                                               ком 10 за светло 

29 Прекидач дупли                                      ком 10 
за светло 

30 Прекидач кип                                         ком 5 
за бојлер 

31 
Прекидач 
међугајтански                     ком 5 

за рефлекторе 

32 Прекидач ОГ                                         ком 5 
за светло 

33 
Пригушница за флуо 
цеви                          ком 30 

18 и 36W 

34 Рефлектор 500                                         ком 2 
стандард 

35 Сијалице Е-27 100W                              ком 200 стандард 

36 Сијалице Е-27 150W                               ком 20 стандард 

37 Сијалице Е-27  40W                                ком 600 
стандард 

38 
Сијалица штедна 
20W                               ком 100 

 
спирална 

39 Сијалица живина                                        ком 5 160 и 250W 

40 Стартер                                                   ком 500 
18 и 36W 

41 Шухо                                             ком 30 двополни за у зид 

42 Шухо дупли                                           ком 30 
двополни за у зид 

43 Т - разводник                                          ком 5 стандард 

44 
Телефонски 
спирални каблови                    ком 15 

за Панасоник телефоне 

45 
Телефонски 
конектор                               ком 200 

за тел.кабли 

46 
Телефонска 
прикључница                         ком 15 

стандард 

47 Термобузир    м 20 стандард 

8 Термостат за бојлер                                ком 10 
радни и заштитни 

49 Решо  ком 2 
 
стандард 

50 
Телефон Панасоник 
КX ТГ  1611      ком       15 

стандард и бежични 

 
 

II  ПАРТИЈА –ЕЛЕКТРОНСКИ  МАТЕРИЈАЛ 
 
 

 
Ред. 
број 

 

 
Опис 

 
Јед. 
мер

е 

 
Колич

ина 

 
Ближе карактеристике 

1.  Акумулатор 12V 
1,3Аh 

ком 4 стандард 

2.  Акумулатор  6V 5Аh ком 4 стандард 
3.  Вентилатор кулер ком 2 стандард 
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4.  Батерија 2032 ком 50 стандард 
5.  Батерија 12V 7,2Ah ком 15 За алармне уређаје 
6.  Батерија 3500мАх ком 5 стандард 
7.  Батерија 9v ком 10 стандард 
8.  Батерија алкална 

1,5v 
ком 20 стандард 

9.  Диода 1N 4007 ком 10 исправљачке 
10.  Друклуфт спреј  ком 3 стандард 
11.  Грец ком 15 стандард 
12.  Исправљач 220/12V 

5A 
ком 5 стандард 

13.  Кабли коаксијални м 100 стандард 
14.  Кабли 2x10 ком 5 стандард 
15.  Кондензатор ЕЛ ком 20 електролитски, разни 
16.  Контакт спреј  ком 10 стандард 
17.  Мерни кабли  пар 5 стандард 
18.  Отпорник угљ. ком 10 стандард 
19.  Потенциометар ком 40 дупли и обични 
20.  Прекидач КК УНИ ком 20 стандард 
21.  Прекидач КК-МИН 

1-УУ 
ком 10 стандард 

22.  Пуњач батерије  ком 5 разни 
23.  Растер плоча ком 20 стандард 

24.  Релеј  ком 30 стандард 

25.  Сплитер ком 5 стандард 

26.  Стабилизатор 
напона 

ком 20 разни 

27.  Тастер ком 50 стандард 

28.  Термобузир м 50 стандард 

29.  Тинол 250г ком 10 стандард 

30.  Транзистор ком 20 разни 

31.  Утикач антенски ком 10 стандард 

32.  Утикач бананица ком 200 црвене,црне за мед.апарате 

33.  Утикач F ком 100 стандард 

34.  Утикач петополни за 
ЕКГ 

ком 10 стандард 

35.  Везице ПВЦ ком 200 стандард 

36.  WD спреј ком 5 стандард 

37.  Дигитални 
мултиметар 

ком 2 стандард 

38.  Клешта 
комбинована 

ком 3 стандард 

39. t Трафо 150w 24V ком 3 стандард 

40. Р Релеј 24V ком 3 дупли контакти 

41.  Релеј 12v  ком 3 Дупли контакти 

42.  Регулатор  ЛМ 317 ком 6 Инт.коло 
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43. Т Транзистор 2Н 3055 ком 3 појачивач 

44. С Стаб.мотора 7809 ком 6 Инт.коло 

45.  Стаб.напона 7812 ком 6 Инт.коло 

46. С Стаб.напона 7824 ком 6 Инт.коло 

47.  Транзистор МПСА 
45 

ком 12 Прек.транз. 

48.  Грец 50А  ком 6 претварач 

49.  Грец 5 А ком 6 претварач 

50. ККондензатор 1000 мф ком 6 стандард 

51. К Кондензатор 470мф ком 3 стандард 

52.  Кондензатор 220мф ком 3 стандард 

53.  Калај ф1 кг 1 стандард 

 

 
    

Гарантни период понуђених добара  
Понуђена добра морају имати гарантни рок минимум 12 месеци од дана испору 
  

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешћеу поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 
1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

 

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

 
 
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 
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6)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 
 
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1)располаже неопходним финансијским капацитетом и поседује средство финансијског 
обезбеђења,као гаранцију да неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор 
уколико његова понуда буде изабрана. 
2) Изјава да понуђена добра морају имати гарантни рок минимум 12 месеци од дана испоруке. 

 
1.3 Услови из чл. 80. Закона о јавним набавкама које мора да испуни подизвођач 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. тач 1. до 4. овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог 
закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
1.4  Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Напомена: Наручилац задржава право да додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама 
одреди за подизвођача уколико је то потребно. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако 
потраживање није доспело. 
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
 
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве  понуђача, 
дат је у поглављу IV одељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 
уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу  IV одељак 3.),потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции да је документује на 
прописани начин. 
Напомена: 
Уколико се понуђач определи да испуњеност  свих или појединих услова не доказује изјавом, 
понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ:Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
даправно лице није осуђиваноза кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,којим се 
потврђује даправно лиценије осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђачаније 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 
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, 
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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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона -Доказ:Правна лица:Потврде привредног и прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности,која је на снази у време објавепозива за подношењепонуда; 
Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -Доказ:Уверење Пореске управе министарства финасија и 
привреде 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 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца  пре отварања понуда; 
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона -Доказ:дозволу за обављање делатности која је предмет 
јавне набвке и назив надлежног органа за издавање дозволе, коју понуђач доставља у виду 
неоверене копије.-Дозвола мора бити важећа. 
 
6)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 
Испуњеност додатних услова: 
 
1)располаже неопходним финансијским капацитетом и поседује средство финансијског 
обезбеђења,као гаранцију да неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише Уговор 
уколико његова понуда буде изабрана. 
Доказ:Бланко меница, менично овлашћење за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности 
достављене понуде, картон депонованих потписа и доказ да је  меница регистрована у Регистру 
меница. 
 
2) Изјава да понуђена добра морају имати гарантни рок минимум 12 месеци од дана испоруке. 
 
НАПОМЕНА: Испуњеност свих или појединих услова, доказује се достављањем  Изјаве којом 
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, осим 
услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона НАПОМЕНА:  Напред наведену документацију 
понуђачи могу доставити у неовереним фотокопијама и у том случају у складу са чланом 79. ст. 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), понуђач чија 
понуда буде оцењена као најповољнија, биће дужан да у року од пет дана, рачунајући од писменог 
позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверене фотокопије тражене документације у 
супротном понуда ће се сматрати неприхватљив 
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3.OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 
И З Ј А В У 
 
Понуђач_____________________________________________у поступку јавне набавке набавке  
НАБАВКА  ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА 
бр.7-8-1/2013,испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијомза предметну јавну набавку,и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објавепозива за подношење понуде; 
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да јеималац права 
интелектуалне својине; 
 
 
 
6) Понуђач испуњава додатне услове -располаже неопходним финансијским капацитетом и 
поседује средство финансијског обезбеђења,као гаранцију да неће мењати или повући своју 
понуду или одбити да потпише Уговор уколико његова понуда буде изабрана. 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  
 
                                                        
 
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом. 
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4.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__________________________________________у поступку јавне набавке 
 
 
НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА бр. 
7-8-1/2013 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку,и то: 
1) Подизвођаче регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Подизвођачи 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) Подизвођачу  није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуде; 
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 
 
Место:_____________                                                                  Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   
 
   
 
 
                              
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписанаод стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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5. ИЗЈАВА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 
 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА : _______________________________________________ 
 
СЕДИШТЕ :  ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А  
 
                                   
 
Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању 
својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујемо да смо имаоци 
права интелектуалне својине. 
 
 
 
Датум:      МП         Потпис овлашћеног лица: 
_________                                                                                                                                       ______________________ 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима  Дома здравља  у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак  јавне набаве мале 
вредности добара. 

 
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а 
понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.  
 
1.   ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда се припрема и доставља на српском језику, на основу члана 17. Закона о јавним 
набавкама и члана 8. Правилника. У складу са чланом 18. Закона о јавним набавкама Републике 
Србије („Службени гласник РС“ број 124/2012), понуда се може доставити и на страном језику у 
делу који се односи на доказивање понуђених техничких карактеристика, квалитета и техничку 
документацију, и то на енглеском језику. Наручилац задржава право да, уколико у поступку 
прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик 
одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. 
 
2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА 
МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 
 
Образац понуде (прилог конкурсне документације): податке о понуђачу попуњава понуђач 
уколико наступа самостално или уколико наступа са подизвођачима; подаци о подизвођачима 
попуњавају се уношењем свих тражених  података о подизвођачима уколико их понуђач има; у 
случају да понуђач наступа са више од три подизвођача, бланко прилог  умножава и на исти начин 
попуњава; податке о понуђачима подносиоцима заједничке понуде попуњавају подносиоци 
заједничке понуде; у случају потребе се може умножити и попунити на исти начин;  остале 
податке из обрасца понуде попунити обавезно за на то предвиђеним местима (укупна вредност 
понуде, опција понуде и сл.). 
Модел уговора (прилог  конкурсне документације) попуњава се за на то предвиђеним местима.  

 
Образац структуре цене (прилог конкурсне документације) попуњава се на начин предвиђен у 
склопу прилога под назнаком „упутство за попуњавање обрасца структуре цене“. 
 
Понуда се даје за све ставке из понуде у назначеним количинама.  

 
Неблаговремене понуде, враћају се понуђачима, неотворене.  
Понуда се сматра прихватљивом, ако понуђач поднесе доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV обавезни услови конкурсне документације које понуђач мора да испуни и 
Упутству о начину на који се доказује испуњеност услова.  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације; 
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде. 

 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим 
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законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
 
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
Ако понуђач има седиште у другој држави: 

 
•••• 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.  
 

•••• Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 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. 
Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је 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, током важења листе кандидата, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, у супротном понуда се 
одбија као неприхватљива. 
 
3.   ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 
4. НАЧИН, ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се  приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.     
 Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
 МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.7-8-1/2013  НАБАВКА  ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ 
СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА-НЕ ОТВАРАТИ!  
Понуђач може поднети само једну понуду.  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 
који је одређен у конкурсној документацији. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
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 
супротном Наручилац је дужан да одбије све понуде које су у супротност са горе наведеним. 
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6. ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧА УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди 
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (максим. 50%) као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
 
 
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. тач 1. до 4.) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог 
закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона понуђач може 
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 
 
 

7. СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

 
� члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

� понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
� понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
� понуђачу који ће издати рачун; 
� рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
� обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би 
могли да поднесу заједничку понуду. 

 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
8. ЗАХТЕВИ ОД  КОЈИХ  ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким 
карактеристикама. 
Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима, 
франко истоварено магацин Наручиоца, сагласно захтевима из обрасца понуде и обрасца 
структуре цене.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. 
Закона о јавним набавкама. 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 7-8-1/2013  
17/33 

 

 

 

 
9.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Бланко меница, менично овлашћење за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности 
достављене понуде, картон депонованих потписа и доказ да је  меница егистрована у Регистру 
меница. 
Уз сопствену меницу и менично овлашћење, Понуђач се обавезује да достави потврду о 
регистрацији менице од стране пословне банке. 
 
 
10.ВАЛУТА  И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
 

Вредност јавне набавке се исказује у динарима. 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима  
( у прилогу - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се понуди). 
     

             11. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ 
НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Наручилац се обавезује на  заштиту података, документације и евидентирање поступака у складу 
са чланом 14. ЗЈН. Неће се сматрати поверљивом докази о испуњености обавезних  услова, цена и 
евентуално остали подаци из понуде које су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
 
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које 
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
 
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 
споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у 
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу 
закона којим се уређује тајност података. 

 
12.ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца информације или 
појашњења( према члану 63. ЗЈН-а) у вези са припремањем понуде тако што ће захтев послати на 
адресу: Дом здравља  Ниш, одељење за  јавне набавке  ул. Војводе Танкосића бр.15 или на е-маил:  
javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке 
врши на начин одређен чланом 20. Закона најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуде уз обавезно навођење предмета поступка. Ако је документ из поступка јавне набавке 
достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је 
извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 
документа као доказ да је извршено достављање. 
 
У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана 
од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 7-8-1/2013  
18/33 

 

 

 

 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
Саставне елементе конкурсне документације чине и измене и допуне те документације, као и 
додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која су дата у писаном облику. 
Сви достављени одоговори на питања и појашњена конкурсне документације од стране 
наручиоца (уколико их има) достављају се обавезно уз понуду. 

 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 
 
 
13.Начин подношења понуде: 
Понуде се могу поднети непосредно или путем поште 
•••• у пословним просторијама наручиоца Дом здравља Ниш, Војводе Танкосића бр.15                                    
     6. спрат канеларија бр.421 
•••• путем поште на адресу: Дом здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића бр.15 -6. спрат  
     канцеларија бр 421,Набавна служба. 
     Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се     
     приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.     
     Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
     МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.7-8-1/2013 НАБАВКА  ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА 
ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА  НИШ. 
       

•••• На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.  
•••• Рок за подношење понуда је 14 дана од дана обајвљивања позива за подношење понуде на 
Порталу јавних набавки.  

•••• Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 21.11  .2013. 
године до 09,00 часова, без обзира на начин како су послате. . 

••••  
14.Рок за подношење понуде је  21.11.2013.године, до 09 часова, без обзира на начин доставе 
15.Рок за доношење одлуке:  22.11.2013.године. 

16.Рок за закључење уговора:Уговор у предметном поступку биће закључен у року од осам дана 
од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012). 

17.Место,време и начин отварања понуда:Отварање понуда ће се обавити дана 21.11.2013. 
године у 12  часова , у просторијама наручиоца у Дому здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића 
бр.15, 6. спрат, канцеларија 402. 

18.Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуде:Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

19.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ 
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења( према члану 93. ЗЈН-а) која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
20.ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ 

ОБАВЕЗА УКОЛИКО ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН ПРЕДМЕТУ ЗА 

КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ, А ЊЕГОВА ВРЕДНОСТ НЕ 

МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 15% ОД ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.       
 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 
Напомена: Додатно обезбеђење наручилац мора одредити у конкурсној документацији, а његова 
вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене. 
 
 
Средство додатног обезбеђења биће у наведеном случају соптствена меница и менично 
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене. 

 
21.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА 

 
Критеријум за избор најповољније понуде је:  најнижа понуђена цена. 

 
22.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (што 
доказују Изјавом у прилогу  конкурсне документације). 

 
23.ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАКНАДУ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач; 

24.НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права ,према члану 149. ЗЈН-а, подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Може се поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења одлуке о 
додели уговора у року од пет дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева за заштиту права 
је дужан да на рачун број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: 
Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна 
набавка у питању уплати таксу у износу од  40.000,00 динара (утврђену чланом 156. став 1. тачка 
3. Закона о јавним набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у прилогу захтева. 
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 
 
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку.  НАБАВКА  ЕЛЕКТРО 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА  
 

 
1)ПОДАЦИ   О ПОНУЂАЧУ 

потпун назив фирме: 
седиште: 
овлашћено лице за потписивање уговора: 
особа за контакт: 
телефон: 
факс: 
жиро рачун:  
банка:  
матични број:  
шифра делатности:  
ПИБ број: 
ПДВ број:  
Е-маил: 

 
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 податкео свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђаца. 
 
 
                                             2)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
потпун назив фирме: 
седиште: 
овлашћено лице за потписивање уговора: 
особа за контакт: 
телефон: 
факс: 
жиро рачун:  
банка:  
матични број:  
шифра делатности:  
ПИБ број: 
ПДВ број :  
Е-маил: 
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3)ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 
потпун назив фирме: 
седиште: 
овлашћено лице за потписивање уговора: 
особа за контакт: 
телефон: 
факс: 
жиро рачун:  
банка:  
матични број:  
шифра делатности:  
ПИБ број: 
ПДВ број :  
Е-маил : 

 
Напомена: Уколико је потребно умножити у довољном броју примерака.  

 
 
 
Понуда бр________________ ЗА  НАБАВКУ  ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД РЕХНИЧКЕ         
СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА   
   

ПАРТИЈА  I     -ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
 

 
 

 
Опис 

 
Јед. 
мер

е 

 
Колич

ина 

 
Јед.цена 
без ПДВ-а 

 
Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 

 
Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 Батерија 2700мАх                             ком 6     
2 Батерија 850мАх                               ком 4     
3 Дихтунг грејача                                ком 10     
4  Флуо цев 36w                                    ком 700     
5  Флуо цеви  18w                                  ком 100     
6 Грејач 2000w                                      ком 7     
7 Грејач  833w                                       ком 8     
8  Грло Е27                                             ком 25     
9 Изолир трака                                         ком 35     
10 Кабли пгп 3x1,5                                м 190     
11 Кабли пгп 3x2,5                              м 120     
12 Кабли ППЈ        3x1.5                         м 120     
13  Кабли ППЈ        3x2.5                        м 250     
14 Кабли телефонски                                м 120     

15 
Канална кутија 
16x16                         ком 15 

    

16 
Канална кутија 
25x16                        ком 15 

    

17 
Канална кутија 
25x25                        ком 15 

    

18 Клема                                                ком 50     
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19 Кондензатор 120мФ                           ком 2     
20 Кугла опал                                           ком 5     
21 Лустер клема                                     ком 15     

22 
ОГ прикључница 
двополна                 ком 20 

    

23 Осигурачи разни                                    ком 50     

24 
Осигурач 
аутоматски                         ком 20 

    

25 Паста за лемљење                                 ком 10     
26 Подсклоп 5                                            ком 20     
27 Подсклоп 3                                            ком 15     
28 Прекидач                                               ком 10     
29 Прекидач дупли                                      ком 10     
30 Прекидач кип                                         ком 5     

31 
Прекидач 
међугајтански                     ком 5 

    

32 Прекидач ОГ                                         ком 5     

33 
Пригушница за флуо 
цеви                          ком 30 

    

34 Рефлектор 500                                           ком 2     
35 Сијалице Е-27 100W                              ком 200     
36 Сијалице Е-27 150W                               ком 20     
37 Сијалице Е-27  40W                                ком 600     

38 
Сијалица штедна 
20W                               ком 100 

    

39 Сијалица живина                            ком 5     
40 Стартер                                                   ком 500     
41 Шухо II                                                      ком 30     
42 Шухо II дупли                                           ком 30     
43 Т - разводник                                          ком 5     

44 
Телефонски 
спирални каблови                    ком 15 

    

45 
Телефонски 
конектор                               ком 200 

    

46 
Телефонска 
прикључница                        ком 15 

    

47 Термобозир                                             м 20     
48 Термостат за бојлер                                ком 10     
49 Решо   ком 2     

50 
Телефон Панасоник 
КX ТГ  1611      ком 

            
          
15                      

    

 
 
 УКУПНО:   
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II  ПАРТИЈА –ЕЛЕКТРОНСКИ  МАТЕРИЈАЛ 

 
 
 

 
Опис 

 
Јед. 
мер

е 

 
Колич

ина 

 
Јед.цена 
без ПДВ-а 

 
Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 

 
Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 Акумулатор 12V 
1,3Аh 

ком 4     

2 Акумулатор  6V 5Аh ком 4     
3 Вентилатор кулер ком 2     
4 Батерија 2032 ком 50     
5 Батерија 12V 7,2Ah ком 15     
6 Батерија 3500мАх ком 5     
7 Батерија 9v ком 10     
8 Батерија алкална 

1,5v 
ком 20     

9 Диода 1N 4007 ком 10     
10 Друклуфт спреј  ком 3     
11 Грец ком 15     
12 Исправљач 220/12V 

5A 
ком 5     

13 Кабли коаксијални м 100     
14 Кабли 2x10 ком 5     
15 Кондензатор ЕЛ ком 20     
16 Контакт спреј  ком 10     
17 Мерни кабли  пар 5     
18 Отпорник угљ. ком 10     
19 Потенциометар ком 40     
20 Прекидач КК УНИ ком 20     
21 Прекидач КК-МИН 

1-УУ 
ком 10     

22 Пуњач батерије  ком 5     
23 Растер плоча ком 20     
24 Релеј  ком 30     
25 Сплитер ком 5     
26 Стабилизатор 

напона 
ком 20     

27 Тастер ком 50     
28 Термобузир м 50     
29 Тинол 250г ком 10     
30 Транзистор ком 20     
31 Утикач антенски ком 10     
32 Утикач бананица ком 200     
33 Утикач F ком 100     
34 Утикач петополни за 

ЕКГ 
ком 10     

35 Везице ПВЦ ком 200     
36 WD спреј ком 5     
37 Дигитални 

мултиметар 
ком 2     
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38 Клешта 
комбинована 

ком 3     

39 Трафо 150w 24V ком 3     
40 Релеј 24V ком 3     
41 Релеј 12v  ком 3     
42 Регулатор  ЛМ 317 ком 6     
43 Транзистор 2Н 3055 ком 3     
44 Стаб.мотора 7809 ком 6     
45 Стаб.напона 7812 ком 6     
46 Стаб.напона 7824 ком 6     
47 Транзистор МПСА 

45 
ком 12     

48 Грец 50А  ком 6     
49 Грец 5 А ком 6     
50 Кондензатор 1000 мф ком 6     
51 Кондензатор 470мф ком 3     
52 Кондензатор 220мф ком 3     
53 Калај ф1 кг 1     

 
● Обавезно попунити непопуњене колоне, у противном понуда ће се сматрати неисправном и неће 
се разматрати. 
УКУПНО : ____________________ динара без ПДВ-а; 
(исказати у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима, место испоруке) 
 
ПДВ : _______________________ динара; 
 
УКУПНО СА ПДВ-о: _____________________ динара                                                 
 
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
РОК ИСПОРУКЕ: _________дана рачунајући од дана закључења уговора (максимум 15 дана од 
закључења уговора, у случају да понуђач понуди дужи рок опције понуде од закључења уговора, 
понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Дом здравља Ниш, ул.Војводе Танкосића бр.15 
ГАРАНЦИЈА:___________ месеци рачунајући од дана пријема фактуре и извршеног 
квалитативног и квантитативног пријема  (минимум 12 месеца рачунајући од дана пријема 
фактуре и извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у случају да понуђач понуди краћи 
рок од назначеног, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати). 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА:   30 дана након испоруке 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____ дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде, у случају да 
понуђач понуди краћи рок опције понуде од 30 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 
сматрати неисправном и неће се разматрати). 
 * ____________ % ( унети висину процента који ће поверити подизвођачу) 
*___________________________________________________________________________________  
(унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача). 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   
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VII- МОДЕЛ УГОВОРА 

 
На основу чл.112 . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: 
Закон), расписаног јавног позива за прикупљање понуда у јавној набавци мале вредности бр. 7-8-
1/2013, зкључују: 
 
 
 

УГОВОР 
 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  7-8-1/2013 НАБАВКА  ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ 

РАДА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ 

 
 

 
 
1.ДОМ  ЗДРАВЉА НИШ , Војводе Танкосића бр.15,кога заступа: директор доц. др. Милорад 
Јеркан  (у даљем тексту:Наручилац),с једне стране 
 

2. _____________________,Адреса__________________________кога заступа: 
________________________, директор рачун:____________код __________ 
банке___________ 

матични број: _______________________ порески број (ПИБ): ___________________  
   
 
                                                                               
                                                                            Члан  1. 

(предмет уговора) 
Предмет уговора: јабне набавке мале вредности бр.7-8-1/2013- набавка електро материјала за рад 
техничке службе Дома здравља 

 
Члан  2. 

 
           Добављач се обавезује да за потребе Дома Здравља испоручи добра , а Дом здравља  
преузме и плати иста у свему према понуди  број ________ од ________ године  у поступку јавне 
набавке мале вредности: бр.7-8-1/2013, која чини саставни део овог уговора. 
 
 
                              

Члан  3. 
(вредност уговора) 

Вредност добара из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од ___________________________ 
динара (словима:______________________________________________ динара).  

 
Обрачунати ПДВ (20%) на износ из става 1. овог члана износи 

__________________________ динара 
(словима:______________________________________________ динара).  
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Укупна уговорена вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ од 
____________________ динара (словима: _____________________________________динара). 

 
 

 
Члан 4. 

(рок  плаћања) 
 

Наручилац се обавезује да за испоручена добра  добављачу , плати у року од 30 дана од дана 
испоруке.  
            
 

Члан 5. 
(рок и место извршења услуге) 

 
Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од                                    
____________ дана од закључења уговора.  
 

 Место испоруке добара: Дом  здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића бр.15. 
 

 
                                                                                Члан 6. 

( квалитет набавке) 
 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из члана 1. овог 
уговора и обавезује се да ће  у свему одговарати захтевима  квалитета  који је тражен. 

Наручилац има право на рекламацију примљених добара,коју доставља Понуђачу у облику 
записника комисије у року од 10 дана.У комисији може бити и представник Понуђача. 

 
Члан 7 

(гаранција) 
 

Добављач даје гаранцију на испоручена добра од ___________ месеци рачунајући од дана 
пријема фактуре и извршеног квалитативног и квантитативног пријема          

 
                              

Члан 8 
 

(измене) 
 

Измене овог уговора врше се само у писменој форми, путем анекса, уз претходну 
обострану сагласност.       
 

Члан 9 
(рок важења уговора) 

                                   Уговор се закључује на одређено време, од годину дана. 
 
 
 

Члан 10 
(раскид уговора) 

 
СВАКА ОД УГОВОРНИХ СТРАНА ИМА ПРАВО НА РАСКИД ОВОГ УГОВОРА У СЛУЧАЈУ НЕИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ 

ОБАВЕЗА ДРУГЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ. 
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Члан 11 
(надлежност у случају спора) 

 
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. 

У случају спора  надлежан је Привредни  суд у Нишу. 
 
 

                                                                                               
Члан 12 

(завршна одредба) 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за 
сваку уговорну страну. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
           Понуђач                                                                                               Наручилац 
                                                                                                                          Дом здравља Ниш 
                                                                                                                      _________________________                                                                
_________________________ 
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VIII  –ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 ПАРТИЈА 1 
   

 
Ред. 
бр. 

 
Опис 

 
Јед. 
мер

е 

 
Колич

ина 

 
Јед.цена 
без ПДВ-а 

 
Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 

 
Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 Baterija 2700mАх                           ком 6     

2 Батерија 850мАх                               ком 4     

3 Дихтунг грејача                                ком 10     

4  Флуо цев 36w                                    ком 700     

5  Флуо цеви  18w                                  ком 100     

6 Грејач 2000w                                      ком 7     

7 Грејач  833w                                       ком 8     

8  Грло Е27                                             ком 25     

9 Изолир трака                                         ком 35     

10 Кабли пгп 3x1,5                                м 190     

11 Кабли пгп 3x2,5                              м 120     

12 Кабли ППЈ        3x1.5                         м 120     

13 
 Кабли ППЈ        
3x2.5                         м 250 

    

14 Кабли телефонски                                м 120     

15 
Канална кутија 
16x16                         ком 15 

    

16 
Канална кутија 
25x16                        ком 15 

    

17 
Канална кутија 
25x25                        ком 15 

    

18 Клема                                                ком 50     

19 Кондензатор 120мФ                           ком 2     

20 Кугла опал                                           ком 5     

21 Лустер клема                                     ком 15     

22 
ОГ прикључница 
двополна                 ком 20 

    

23 Осигурач разни                                    ком 50     

24 
Осигурач 
аутоматски                         ком 20 

    

25 Паста за лемљење                                 ком 10     

26 Подсклоп 5                                            ком 20     

27 Подсклоп 3                                            ком 15     

28 Прекидач                                               ком 10     

29 Прекидач дупли                                      ком 10     

30 Прекидач кип                                         ком 5     

31 
Прекидач 
међугајтански                     ком 5 

    

32 Прекидач ОГ                                         ком 5     
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33 
Пригушница за флуо 
цеви                          ком 30 

    

34 Рефлектор 500                                           ком 2     

35 Сијалице Е-27 100W                              ком 200     

36 Сијалице Е-27 150W                               ком 20     

37 Сијалице Е-27  40W                                ком 600     

38 
Сијалица штедна 
20W                               ком 100 

    

39 Сијалица живина                                        ком 5     

40 Стартер                                                   ком 500 
    

41 Шухо                                                      ком 30     

42 Шухо дупли                                           ком 30     

43 Т - разводник                                          ком 5     

44 
Телефонски 
спирални каблови                    ком 15 

    

45 
Телефонски 
конектор                               ком 200 

    

46 
Телефонска 
прикључница                        ком 15 

    

47 Teрмобузир м 20     

48 Термостат за бојлер                                ком 10 
    

49 Решо  ком 2 
    

    50 
Телефон Панасоник 
КX ТГ  1611      ком 

              
        15      

    

 
 
 УКУПНО:   

    

 
ПАРТИЈА II     EЛЕКТРОНСКИ  МАТЕРИЈАЛ 
 
Ред. 
 бр. 

 
Опис 

 
Јед. 
мере 

 
Колич

ина 

 
Јед.цена 
без ПДВ-а 

 
Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

 
ПДВ 

 
Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  1. Акумулатор 12V 1,3Аh ком 4     

  2. Акумулатор  6V 5Аh ком 4     
  3. Вентилатор кулер ком 2     
  4. Батерија 2032 ком 50     
  5. Батерија 12V 7,2Ah ком 15     
  6. Батерија 3500мАх ком 5     
  7. Батерија 9v ком 10     
  8. Батерија алкална 1,5v ком 20     
  9.  Диода 1N 4007 ком 10     
10. Друклуфт спреј  ком 3     
11. Грец ком 15     
12. Исправљач 220/12V 5A ком 5     
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13. Кабли коаксијални м 100     
14. Кабли 2x10 ком 5     
15. Кондензатор ЕЛ ком 20     
16. Контакт спреј  ком 10     
17. Мерни кабли  пар 5     
18. Отпорник угљ. ком 10     
19. Потенциометар ком 40     
20. Прекидач КК УНИ ком 20     
21. Прекидач КК-МИН 1-

УУ 
ком 10     

22. Пуњач батерије  ком 5     

23. Растер плоча ком 20     

24. Релеј  ком 30     

25. Сплитер ком 5     

26. Стабилизатор напона ком 20     

27. Тастер ком 50     

28. Термобузир м 50     

29. Тинол 250г ком 10     

30. Транзистор ком 20     

31. Утикач антенски ком 10     

32. Утикач бананица ком 200     

33. Утикач F ком 100     

34. Утикач петополни за 
ЕКГ 

ком 10     

35. Везице ПВЦ ком 200     

36. WD спреј ком 5     

37. Дигитални мултиметар ком 2     

38. Клешта комбинована ком 3     

39. Трафо 150w 24V ком 3     

40. Релеј 24V ком 3     

41. Релеј 12v  ком 3     

42. Регулатор  ЛМ 317 ком 6     

43. Транзистор 2Н 3055 ком 3     

44. Стаб.мотора 7809 ком 6     

45. Стаб.напона 7812 ком 6     

46. Стаб.напона 7824 ком 6     

47. Транзистор МПСА 45 ком 12     

48. Грец 50А  ком 6     

49. Грец 5 А ком 6     

50. Кондензатор 1000 мф ком 6     

51. Кондензатор 470мф ком 3     

52. Кондензатор 220мф ком 3     
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53. Калај ф1 кг 1     

 
 
 

                                              
У К У П Н О                   

      

 
 
 
 
 
 
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац, уписује 
понуђену цену, посебно исказује ПДВ, као и укупну цену са ПДВ. 
  
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________, 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.                      Понуђач: 
                     
                                                                                         ________________ 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                                              (Назив понуђача) 
ДАЈЕ: 

 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке НАБАВКА ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ 
ДОМА ЗДРАВЉА  БР. 7-8-1/2013, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:      МП         Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


