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 ДОМ    ЗДРАВЉА  НИШ 

 
 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС", број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1-
1-18/20 дел.број. 22/43 од 12.02.2020. године, Решења о образовању комисије за 
спровођење поступка јавне набавке број 1-1-18/20 дел.број. 22/44 од 12.02.2020. 
године,припремљена је: 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У   ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 1-1-18/20   
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6-12 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА НИШ 

Адреса 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 и другим актима којима се 
регулише предмет јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке бр. 1-1-18/20 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ 
 
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5.Рок за доношење одлуке за доделу уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од отварања понуда. 
 
6. Контакт:  Одсек за јавне набавке Дома здравља Ниш    
                путем поште на адресу  Војводе Танкосића 15, Ниш 
                путем факса на број (018) 503 705, 
                путем електронске поште на адресу javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs  
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 II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
1.Предмет јавне набавке    
 
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ  
Дефинисан у општем речнику на позицији: 33100000-Медицинска опрема 
Број ЈНМВ  1-1-18/20 
 
Предмет јавне набавке је обликован у четири партије 
 

1. Партија 1 – Опрема за пројекат “ Унапређење квалитета у лечењу 
кардиоваскуларних болести набавком холтера крвног притиска (24 часовног), 
роканалног ЕКГ апарата и дефибрилатора за потребе интерне медицине у Дому 
здравља Ниш“-процењена вредност је 806.666,67 динара без ПДВ-а 

2. Партија 2 - Опрема за пројекат “Унапређење здравствене заштите жена на 
територији Нишавског округа набавком два колпоскопа за Дом здравља Ниш“ 
процењена вредност је 875.000,00 динара без ПДВ-а 

3. Партија 3 - Опрема за пројекат “Повећање обухвата сеоског становништва на 
територији Града Ниша превентивним прегледима“- процењена вредност је 
875.000,00 динара без ПДВ-а 

4. Партија 4 -  Опрема за пројекат “ Повећање приступа здравственој заштити у 
превентивним услугама старим и непокретним лицима у кућним условима“ 
процењена вредност је 875.000,00 динара без ПДВ-а 
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1. Врста критеријума за доделу уговора  
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног 
порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под 
условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену 
понуђача који нуди добра страног порекла. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се 
и царинске дажбине.  
2. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће 
бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио краћи рок испоруке 
добара.  
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим 
роком испоруке добара, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној 
понуди, понудио дужи гарантни рок.  
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, истим 
роком испоруке добара и истим гарантним роком, уговор ће бити додељен оном понуђачу 
који је, у достављеној понуди, понудио дужи рок важења понуде 
 
Рок за подношење понуде је 12.06.2020. године, до 10  часова, без обзира на начин 
доставе 
 
Отварање понуда ће се обавити дана 12.06.2020. године у 11 часова , у просторијама 
наручиоца у Дому здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића бр.15, 6. спрат, канцеларија 402. 

Рок за доношење одлуке: у року од 10 дана од отварања понуда. 

16.Рок за закључење уговора: Уговор у предметном поступку биће закључен у року од пет 
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, 14/2015 и 68/2015.). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
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1.Партија – Опрема за пројекат “ Унапређење квалитета у лечењу кардиоваскуларних 
болести набавком холтера крвног притиска (24 часовног), роканалног ЕКГ апарата и 
дефибрилатора за потребе интерне медицине у Дому здравља Ниш“ 
 

 Назив добра 
Јед. 
мере 

Коли 
чина Каталошки 

број 

Број 
решења 
АЛИМС-а 

Произвођач 

1 EKГ троканални Ком. 1 
   

2 Холтер крвног притиска Ком. 1 
   

3 Дефибрилатор Ком. 1 
   

 
 
2.Партија - Опрема за пројекат “Унапређење здравствене заштите жена на територији 
Нишавског округа набавком два колпоскопа за Дом здравља Ниш“ 
 

 Назив добра 
Јед. 
мере 

Коли 
чина Каталошки 

број 

Број 
решења 
АЛИМС-а 

Произвођач 

1 Колпоскоп 
 Ком. 2    

 
 
3.Партија - Опрема за пројекат “Повећање обухвата сеоског становништва на територији 
Града Ниша превентивним прегледима“ 
 

 Назив добра 
Јед. 
мере 

Коли 
чина Каталошки 

број 

Број 
решења 
АЛИМС-а 

Произвођач 

1 EKГ трокан. Ком. 4    

2 
Тензиометар 

Ком. 4 
   

3 Стетоскоп Ком. 4    

 
 
4.Партија -  Опрема за пројекат “ Повећање приступа здравственој заштити у превентивним 
услугама старим и непокретним лицима у кућним условима“  
 

 Назив добра 
Јед. 
мере 

Коли 
чина Каталошки 

број 

Број 
решења 
АЛИМС-а 

Произвођач 

1 EKГ троканални Ком. 4    

2 
Тензиометар 

Ком. 4 
   

3 Стетоскоп Ком. 4    

 
 

  
III   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  



7/40 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 1-1-18/20 

 
 

 
 
EKГ АПАРАТ-  ТРОКАНАЛНИ 
 
ЕКГ троканални  апарат  који даје брзе и прецизне податке  ЕКГ записа за употребу како у 
ординацијама тако и на терену. Tреба да има минималне следеће карактеристике: 
-TFT LCD екран у боји, који проказује свих 12 EKG одвода, 
- величина дијагонале LCD екрана минимум 7“ 
-Интегрисана ручка за ношење 
-Интегрисана алфанумеричка тастатура за унос података, термички писач снима 3 и 6( 
опционо по жељи) EKG кривуље, истовремено на папиру ширине минимум 110 мм 
-Брзина писача:5;10;12.5;25;50 мм/с са резолуцијом од мин 200 dpi 
-Мануелно или аутоматско снимање EKG записа 
-Периодично снимање комплет EKG записа и анализе са подесивим интервалом 
понављања 
-Аутоматска анализа EKG записа са минимум 200 референтних налаза 
-Брзина активације сигнала: 8 000 узорака/секунд 
- Брзина обраде сигнала: 500 узорака/секунд 
-CMRR фактор- минимално 105 db 
-Улазна инпенданса минимално 50 MOhm 
-EMG филтер 25/35 , AC филтер 50 Hz и филтер високих фреквенција 75/100Hz 
-Струјно и батеријско напајање ( минимално 60 мин рада) 
-Интегрисани пуњач за батерију 
-Меморисање минимално 300 EKG записа у интерној меморији 
Заштићен од дефибрилације 
-Минимум један аналогни екстерни улаз и један излаз 
-Прикључак за LAN, 2x USB и SD картицу 
-Тежина максимално 2.5 кг ( без батерије) 
-Опционо – могућност преноса података преко LAN, меморијске картице или WIFI  
 
Испорука апарата обухвата и прибор: кабл за напајање,акумулаторска батерија,10-жилни 
ЕКГ кабл, прекордијалне електроде и штипаљке(6+4), папиир за штампач (10 комада), 
упутство на српском. 
 
Напомена :  
Гарантни рок минимум 24 месеца  
Решење АЛИМС-а о стављању у промет медицинског средства 
Доставити каталог са означеним техничким карактеристикама са преводом на српски језик. 
 
 
 
Дана ____.____. 2020. године 

     П О Н У Ђ А Ч 
  
      М.П.          _______________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
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ХОЛТЕР КРВНОГ ПРИТИСКА 
 
Холтер крвног притиска са софтвером за анализу, израчунавање и чување свих 
потребних параметара са приказом резултата мерења, табеларно и графички 
Минималне техничке карактеристике које треба да поседује: 
 
• Могућност минимално 24 часовног праћења крвног притиска,  
• Могућност мерења MAP, систолног и дијастолног артеријског крвног притиска, средње 

вредности крвног притиска и срчане фреквенције на нивоу 24 сата за дневни и ноћни 
тежим(UQ) 

• Могућност калкулације стандардне девијације (SD), калкулације горње четвртине (UQ) 
• Могућност подешавања интервала и фреквенције за мерење крвног притиска 
• Могућност приказа опсега притиска пумпање/дефлације 
• Аутоматски приказ неправилних вредности мерења 
• Статистика комплетног прегледа и изабраног активног периода 
• Могућност праћења крвног притиска и срчане фреквенце уз помоћ осцилометријске 

методе 
• Могућност дефинисања временских интервала за мерење крвног притиска 
• Омогућава до 500 мерења, до 5 дана континуираног мониторинга крвног притиска и 

пулса  
• Омогућава подешавања 6 периода/активности мерења са фреквенцијом мерења за 

сваки период 
• Потребно је да поседује унутрашњи часовник са реалним временом 
• Интегрисан LCD дисплеј са позадинским осветљењем за приказ тренутно измерених 

вредности и функционалну тастатуру 
• Интегрисан на рекордеру USB интерфејс за пренос података или бежични пренос  

података  
• Интегрисано „Event„ дугме за регистровање евентуалних догађаја од стране пацијента 
• Индикатор за неограничено време меморије 
• Индикатор за испражњену батерију 
• Опсег мерења крвног притиска : 0-300mmHg, прецизност мерења крвног притиска :+/-3%( 

статички услови) 
• Опсег мерења пулса:20-240 BPM,прецизност мерења пулса:+/-5% 
• Могућност графичког приказа измерених вредности 
• Батеријско напајање :4x1.45V AA-типа алкалне батерије LR6 (АА) које омогућавају рад од 

једне недеље или 500 мерења 
• Могућност стартовања рекордера независно од PC рачунара  
• Тежина маx. 200 г  
• Рекордер треба да се испоручи са стандардним прибором за рад и резервном 

манжетном, 
• Димензије :(LxWxH)90x36x9 мм(+/-5) 
 
 
Напомена :  
Гарантни рок минимум 24 ммесеца  
Решење АЛИМС-а о стављању у промет медицинског средства 
Доставити каталог са означеним техничким карактеристикама са преводом на српски језик. 
 
 
Дана ____.____. 2020. године 

     П О Н У Ђ А Ч 
  
      М.П.          _______________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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ДЕФИБРИЛАТОР 
Минималне техничке карактеристике: 

- Портабилни AED дефибрилатор са аутоматском анализом срчаног ритма, 
- Давање говорних функција руковаоцу за употребу и реанимацију, 
- Бифазични таласни облик са константним трајањем друге фазе, 
- LCD дисплеј: величина дијагонале минимално 3“ 
- Приказ на дисплеју параметара:број испоручених шокова и протекло време након 

укључења, преостали капацитет батерије у процентима, срчана фреквенца и EKG 
крива са скалом амплитуде у mV 

- Максимална енергија 200Ј или више 
- Време почетка анализе до задавања шока:маx.8 секунди са маx. енергијом и пуном 

батеријом 
- Једна пуна батерија треба да обезбеди мин. 70 пражњења са максималном енергијом 

или мин. 120 минута континуираног EKG мониторинга. 
- Стање приправности апарата са пуном једнократном батеријом мин. 2 године 
- Могућност једноставне замене батерије од стране корисника, без употребе алата; 
- Апарат треба свакодневно да врши аутоматско тестирање исправности батерије, 

једнократних електрода и самог апарата, а минимум једном месечно аутоматски  да 
тестира и циклус пуњења и пражњења са максималном енергијом, 

- Стање исправности/ неисправности апарата треба да буде приказано увек видљивим 
индикатором, 

- Апарат треба да детектује:мин. 75% вентикуларних тахикардија; мин. 90% 
вентикуларних фибрилација; мин.95% нормалног ритма који не захтева шок, 

- Аутоматско меморисање EKG записа током три или више реанимација: укупно мин.90 
минута; 

- Апарат треба да поседује: индикатор исправности апарата; индикатор прикључености 
електрода на апарат; индикатор испражњености батерије, у корацима од 25% или 
више; 

- Хардверски прекидач за избор пацијента: одрасли или деца; 
- Максимална тежина са батеријом и једнократним електродама: 2.75 кг; 
- Бежична „Bluetooth“ комуникација ка PC рачунару: за пренос меморисаних записа, 

историје самотестирања и за програмирање апарата; 
- Радни услови: температура у опсегу 0-50 Ц; влажност до 95%; отпорност на 

спољашње утицаје  IP 55 или више; 
Стандардни прибор   

 
1.батерија према спецификацији, 1 ком;  
2.пар AED електрода за одрасле , 1 сет; 
3.пар електрода за децу, 1 сет;  
4.транспортна торба 
 

 
 
Напомена :  
Гарантни рок минимум 24 ммесеца  
Решење АЛИМС-а о стављању у промет медицинског средства 
Доставити каталог са означеним техничким карактеристикама са преводом на српски језик. 
 
 
Дана ____.____. 2020. године 

     П О Н У Ђ А Ч 
  
      М.П.          _______________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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КОЛПОСКОП- ОПТИЧКИ 
Минималне техничке карактеристике 

Тростепени зглобни оптички колпоскоп 
-Оптички колпоскоп на вертикалном стативу 
-Оптика са изузетном јасноћом, бистар, јак и дуготрајан ЛЕД извор светла; 
-Лед хладан извор светла 
-Индивидуално подесива бинокуларна оптика равни тубус 0° 
-Могућност ротације 360° 
-Могућност подешавања интерпупиларне дистанце 
-Оптички кругови за мерење пружају прецизно мерење 
-Јачина светла  већа од 25 000 Lux  
-Могућност подешавања интензитета светла 
- Подесиви окулари 12,5x( диоптрија) 
- Жижна даљина 316mm 
- Зелени филтер  
-Увеличање једностепено 9x 
-Видно поље 22 мм пречника  
-Дубина поља 8 мм 
-Фино подешавање висине ради прецизног фокусирања 
-Универзални тефлонски зглоб 
-Покретна база због лакшег транспорта са точковима 
-Унутрашња инсталација каблова 
-Радна висина 838 мм-1194 мм 
-Ручица за фино подешавање висине 
- Ручуца за фино подешавање фокуса 
-Транспорт у једном комаду омогућава лако за премештање из просторије у просторију у  
кратком временском року. 
Напомена :  
Гарантни рок минимум 24 ммесеца  
Решење АЛИМС-а о стављању у промет медицинског средства 
Доставити каталог са означеним техничким карактеристикама са преводом на српски језик. 
 
 
 
 
Дана ____.____. 2020. године 

     П О Н У Ђ А Ч 
  
      М.П.          _______________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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ТЕНЗИОМЕТАР 
 

- Мерач крвног притиска са манометром за професионалну употребу  (мануелни), 
- Избаждарени у mm Hg 
- Да поседује CE знак 
- BHS проверена доживотна технологија мерења 
- Да поседује микро филтер да заштити испусни вентил и мерни систем 
- Да може да издржи притисак и до 600 mm Hg 
- -Специјално ојачана Бакар-Берилијум мембрана отпорна на старење 
- Алуминијумска скала од 0 до 300 mm Hg 
- Нема фиксирања скале на нулу 
- Максимална толеранција грешке +/- 2 mm Hg 
- Незаштићен испусни вентил са финим подешавањем 
- Скала мин Ø 63 мм,са флуоросцентном  сказаљком 
- Опремљен најлонском манжетном дужине 54X14,5 cm 
- Могућност прања и дезинфекције једноделне манжетне  
- Брзо надувавање манжетне захваљујући дизајну са кашиком 
- Верзија без латекса отпорна на ударце са кућиштем од поликарбоната 
- Високо исполирана површина манометра, лака за дезинфекцију 
- Модели са једним или два  црева   
- Пакован у торбици 
- Производ регистрован у АЛИМС 
- Уверење о одобрењу рипа мерила од Дирекције за мере и драгоцене метале 

 

Манометри за мерење крвног притиска: 

• морају имати уверење о одобрењу типа мерила 

• морају бити жигосани у складу са законом (манометри подлежу оверавању на две 
године) 

• морају имати декларацију, гарантни лист и упутство на српском језику 
 
 
Напомена :  
Гарантни рок минимум 24 ммесеца  
Решење АЛИМС-а о стављању у промет медицинског средства 
Доставити каталог са означеним техничким карактеристикама са преводом на српски језик. 
 
 
 
 
Дана ____.____. 2020. године 

     П О Н У Ђ А Ч 
  
      М.П.          _______________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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СТЕТОСКОП 
 
Универзални  стетоскоп погодан за широку примену са дуплом главом  и дуплим системима 
црева, за мерење крвног притиска и преглед пацијената. Да  омогућава висок ниво акустике 
у свим фреквенцијама.  
• Дупла глава,чврста, хромирана,  да поседује специјалну мембрану на обе стране главе, ∅   
45 mm i 32 mm, да се лако мењају помоћу шрафа 
• Дупло црево са одвојеним каналима  за оба уха, што гарантује висок ниво акустике. 
• Дужина црева 80  цм.  
• Оливе меке за идеално уклапање у ушни канал. 
Резерви делови: три звона са мембранама и два  пара резервних олива. 
 
Напомена :  
Гарантни рок минимум 24 ммесеца  
Решење АЛИМС-а о стављању у промет медицинског средства 
Доставити каталог са означеним техничким карактеристикама са преводом на српски језик. 
 
 
 
 
 
Дана ____.____. 2020. године 

         П О Н У Ђ А Ч 
  
      М.П.              _______________________ 
                  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13/40 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 1-1-18/20 

 
 

 

IV    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара број 1-1-18/20 
- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ објављен је дана 01.06.2020. године на порталу 
Управе за јавне набавке и сајту Дома здравља Ниш . 
  

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ: 
 
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуђач 

самостално подноси понуду,  
или 

Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану, 
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
или 

Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 
понуду подноси група понуђача. 

 

 
б)  Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како 

да се попуни - попуњен, печатом оверен и потписан; 

 в)  Техничку спецификацију добара - попуњену, печатом оверену и потписану; 

 г)         Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;  

 д) Изјаву о независној понуди - попуњену, печатом оверену и потписану;  

 ђ) Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке – Решење Министарства здравља, коју понуђач 
доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа; 

 е) Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије за стављање 
предметног добра у промет; 

ж) Каталог – проспект са фотографијама и техничким карактеристикама - 
спецификацијом понуђеног добра , у папирном облику; 

Напомена: Уколико је каталог-проспект на страном језику, понуђач је дужан да приложи и 
неоверен превод истих на српски језик 
             з)    Овлашћење произвођача да је овлашћени дистрибутер за добро које нудио 
у предметном поступку набавке. 

и)           Доказ о обезбеђеном сервису. 
Понуђач је дужан да у понуди достави изјаву произвођача о овлашћеном сервису или 

копију Уговора са овлашћеним сервисом. 
             ј)       Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави доказ да поседује 
сертификате: ISO 9001 и ISO 14 001 за понуђача.      
Доказ: фотокопије сертификата : ISO 9001 и 14 001 за понуђача.  

           к )      Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једна) бланко соло меница 
(која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), 
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено 
и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа; 
 

 
 

 
Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина 
наступа.  
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Напомена: Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити 

перфорирана.  
 - у случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који 
обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства; 
 

- понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде - 
попуњен, печатом оверен и потписан. 

    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 ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ 
ОБАВЕЗНО. 
 - Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, 
потпише и достави у склопу понуде.  
 

    
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

         Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику 
на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне 
набавке.  

 
2. 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.1-1-18/20 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ – НЕ ОТВАРАТИ » 

• На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и 
одговорно лице.  

• Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуде на Порталу јавних набавки.  

• Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 
12.06.2020. године до 10,00 часова, без обзира на начин како су послате.  

 
          3.    ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТ.6 

ЗЈН 
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 ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ 
ПОНУДЕ "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 1-1-18/20  - НАБАВКА 
ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ   -  НЕ ОТВАРАТИ!“ 
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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 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 
супротном Наручилац је дужан да одбије све понуде које су у супротност са горе наведеним. 

                6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
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.     ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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

 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.  
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. НАЧИН И РОК  ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И РОК 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
  
            8.1. Начин и рок плаћања  

У року од минимум  45, а максимум  60 дана од дана пријема исправног рачуна 
(фактуре) са тачно наведеним називом добра и свом неопходном пратећом документацијом, 
у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12 и 68/15). 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

8.2. Гарантни рок   
Понуђач дефинише у својој понуди гарантни рок. 
Гаранција за понуђена добра не може бити краћа од 24 месеци од дана извршене 
примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара. 
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8.3.  Рок и место испоруке добара 

Изабрани понуђач – Добављач је дужан да добра која су предмет ове јавне набавке 
испоручи о свом трошку и то у року који не може бити дужи од 10 дана од дана закључења 
Уговора, „франко купац“ на адресу: Дом Здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића бр. 15, 
18000 Ниш 

8.4. Рок важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 

 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без ПДВ. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 
92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова 
које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и 
достави у оквиру понуде. 
 

10.СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
И 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, а приликом потписивања уговора доставља и меницу за добро извршење 
посла у висини од 10% од вредности уговора. 
Уз сопствену меницу и менично овлашћење, Понуђач се обавезује да достави потврду о 
регистрацији менице од стране пословне банке. 
 
II СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ: 
 
Понуђач коме буде додељен уговор биће дужан да приликом испоруке добара поднесе 
Наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у висини од 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,: 
1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне 
банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, менично овлашћење и 
копију картона депонованих потписа.  
Уколико Добављач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року, на начин и под условима предвиђеним 
уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а.  
 
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 
највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 
поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да 
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантних 
рокова.  
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11. ЗАШТИТА 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 ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДА 
 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, радним данима од понедељка 
до петка од 07:00 до 14:00 часова, сва окумента пристигла после тог времена сматраће се 
да су пристигла наредног радног дана. 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 у року од три дана од дана пријема 
захтева, одговор у писаном облику 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. 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. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ 
ИСПРАВКЕ 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
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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. 
 

14. 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. 
 
  15. НАЧИН  И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 156. ЗЈН 

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: 840-30678845-06, 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  60.000,00 динара 
(утврђену чланом 156. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама) и доказ о извршеној 
уплати, достави у прилогу захтева. 
 

16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу 
коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права из чл. 149. ЗЈН. 
Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и достави наручиоцу у 
року од 5 (пет) дана од дана  пријема. 
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) ЗЈН. 
 

17. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. , ЧЛ. 76., ЧЛ. 80. и 
ЧЛ. 81 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, као и услове из чл. 
80 и 81. Закона о јавним набавкама. 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА 

ДОКАЗАТИ: 
 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН:да је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар.  
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН: да он и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН: 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; 

Напомена: Понуђач је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где 
има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина 
и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне 
самоуправе. 
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН Потврда надлежног органа који води евиденцију 
издатих дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке – Решење 
Министарства здравља, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора 
бити важећа; 
5.  Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: да је при састављању понуде поштовао обавезе које 
произилазе 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.  

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ: 

1)Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије за стављање предметног 
добра у промет; 

2)Каталог – проспект са фотографијама и техничким карактеристикама - спецификацијом 
понуђеног добра , у папирном облику; 

Напомена: Уколико је каталог-проспект на страном језику, понуђач је дужан да приложи и 
неоверен превод истих на српски језик 
3) Овлашћење произвођача да је овлашћени дистрибутер за добро које нудио у 
предметном поступку набавке. 
4) Доказ о обезбеђеном  бесплатном сервису.Понуђач је дужан да у понуди достави изјаву 
произвођача о овлашћеном сервису или копију Уговора са овлашћеним сервисом. 
5) Доказ да Понуђач поседује сертификате: ISO 9001 и 14 001 за понуђача -  
    Доставити фотокопије сертификата : ISO 9001 и 14 001 за понуђача.  

6) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једна) бланко соло меница (која мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), захтев за 
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и 
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа; 
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Напомена: Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити 
перфорирана.  
- у случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који 
обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства; 
Испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1),  2) и 4) и из чл. 75. ст. 2., као и 
додатних услова из чл. 76. ст. 2. (у погледу финансијског, пословног и кадровског 
капацитета) ЗЈН, за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем: 

Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуђач 
самостално подноси понуду,  
или 

Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико 
понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
или 

Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуду 
подноси група понуђача. 
 
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) понуђач доказује достављањем 
важећег Решења Министарства здравља, у виду неоверене копије. 
 
Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. (у погледу техничког капацитета) ЗЈН, 
понуђач доказује достављањем решења Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије. 
 

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 

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. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1),  2) и 4) и чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН. 

 Додатне услове из чл. 76. став 2. ЗЈН, у погледу финансијског, пословног и 
кадровског  капацитета испуњава понуђач, док додатни услов у погледу техничког 
капацитета, понуђач и подизвођач испуњавају заједно. 

Понуђач, односно Добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

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.  

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. 

Доказ: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави: 

- попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица 
понуђача и свих подизвођача и оверену печатом, као доказ о испуњености додатних услова 
из чл. 76. став 2. ЗЈН у погледу финансијског, пословног и кадровског  капацитета. 
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Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
- Уговор, споразум или други акт којим ће доказати да понуђач поседује/користи  

овлашћени сервис произвођача на територији Града Ниша, као доказ о испуњености 
додатног услова из чл. 76. став 2. ЗЈН у погледу техничког  капацитета. 

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 
81. ЗЈН 

Понуду може поднети група понуђача.  
Уколико понуду подноси група понуђача носилац посла је дужан да за сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1),  2) и 4) и чл. 
75. ст. 2. ЗЈН. 

Додатне услове из чл. 76. став 2. ЗЈН група понуђача испуњава заједно. 
 

        Доказ:Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави: 
 - попуњену Изјаву групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверену печатом, као доказ о испуњености додатних услова из 
чл. 76. став 2. ЗЈН у погледу финансијског, пословног и кадровског  капацитета. 
 

- Уговор, споразум или други акт којим ће доказати да понуђач поседује/користи  
овлашћени сервис произвођача, као доказ о испуњености додатног услова из чл. 76. став 2. 
ЗЈН у погледу техничког  капацитета. 

 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о: 
 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 

Начин достављања доказа  
 
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 (пет) дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 
не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре.  
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Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН,  Извод из регистра 
агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске 
управе, да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која 
су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН и Потврде надлежног пореског органа и организације 
за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 

У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном 
документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су 
исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато 
што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у 
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писано 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. 
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VI  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу 

 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

Понуђач _______________________________________________из ____________________,  
у поступку јавне набавке добара број 1-1-18/20 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ, 
испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4), чл. 75. ст. 2. и чл.76. ст. 2. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

• 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 и 
кривично дело преваре; 

• 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 (не 
само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења 
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о 
финансирању локалне самоуправе); 

• да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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; 

 
 
 

Дана ____.____. 2020. године 
     П О Н У Ђ А Ч 

  
      М.П.          _______________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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VII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 
подизвођача, дајемо следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  __________________________________ из  ____________________ 
и подизвођач/и  

__________________________________  из   ____________________ 

__________________________________  из   ____________________ 

 
у поступку јавне набавке добара број 1-1-18/20 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ,, 
испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4), чл. 75. ст. 2. и чл.76. ст. 2. ЗЈН 
,односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

• 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 и 
кривично дело преваре; 

• 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 (не 
само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења 
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о 
финансирању локалне самоуправе);  

• да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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; 
  
           Понуђач _________________________________________ из _____________,  
испуњава додатне услове из чл. 76. ст. 2.  ЗЈН   
           
 
Дана ____.____. 2020. године   
         П О Н У Ђ А Ч 
 
        М.П. _______________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
 

               ПОДИЗВОЂАЧ 
 

М.П. _______________________ 
                              (потпис овлашћеног лица) 
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VIII  ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из 
групе понуђача, дајемо следећу 

 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Понуђачи из групе понуђача: 

 __________________________________  из  ____________________  

__________________________________  из   ____________________ 

 
у поступку јавне набавке добара број 1-1-18/20 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ,, 
испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4), чл. 75. ст. 2. и чл.76. ст. 2. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

• да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

• 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 и 
кривично дело преваре; 

• 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 (не 
само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења 
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о 
финансирању локалне самоуправе); 

• да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе 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; 
заједно испуњавају додатне услове из  чл. 76. ст. 2. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.   

 
 
 
 

Дана ____.____. 2020. године      
      
                П О Н У Ђ А Ч 
       М.П. _______________________ 
        (потпис овлашћеног лица) 
                        

       П О Н У Ђ А Ч 
       М.П. _______________________ 
        (потпис овлашћеног лица) 
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IX   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 
 
 

у поступку јавне набавке добара број у поступку број 1-1-18/20 – Набавка oпреме за грантове 
 
 

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. 
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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: 

 
 
 
 

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.  
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Понуда бр____________          са структуром цене и упутством за попуњавање         
Предмет јавне набавке бр. 1-1-18/20 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ, 

 
Понуђена цена добара, наведених у Техничкој спецификацији добара износи:  
 
 
 
1.Партија – Опрема за пројекат “ Унапређење квалитета у лечењу кардиоваскуларних 
болести набавком холтера крвног притиска (24 часовног), троканалног ЕКГ апарата и 
дефибрилатора за потребе интерне медицине у Дому здравља Ниш“ 
 
 
 

Р. 
бр. 

 
Назив и опис добра 

 

Јед. 
мере Кол. 

Цена по 
јед.мере 
без ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере са 
ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

%  
ПДВ-а 

 
Укупна 

вредност са 
ПДВ-ом 

1. EKГ троканални кoм 1     
 

2. Холтер крвног притиска кoм 1     
 

3. Дефибрилатор кoм 1     
 

 
 
УКУПНО       

 

 
 
 
Напомена : Понуђач је у обавези да обезбеди едукацију за рад на понуђеном апарата 
Доказ : Изјава на меморадуму куће која је овлашћена за обуку рада на апарату. 
 
 РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  
     Рок испоруке добара је ___________ дана од закључења уговора (не може бити дужи од 10 дана ). 
РОК ПЛАЋАЊА ДОБАРА:  
     Рок плаћања добара је ___________ дана од дана  испоруке (не може бити краћи од 45 дана ).  
ГАРАНТНИ РОК: 
     Гаранција за понуђена добра је ___________ месеца/и (не може бити краћа од 24 месеца) од дана 
извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
добара. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
        Рок важења понуде  је _________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од   дана отварања 
понуда. 
 
 
Дана ____.____. 2020. године                       

                                                                                
                                                                                                    П О Н У Ђ А Ч 

        М.П.   ____________________ 
              (потпис овлашћеног лица) 
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2.Партија - Опрема за пројекат “Унапређење здравствене заштите жена на територији 
Нишавског округа набавком два колпоскопа за Дом здравља Ниш“ 
 
 
 

Р. 
бр. 

 
Назив и опис добра 

 

Јед. 
мере Кол. 

Цена по 
јед.мере 
без ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере са ПДВ-

ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

%  
ПДВ-а 

 
Укупна 

вредност 
са ПДВ-

ом 

1. 
 
КОЛПОСКОП кoм 2     

 

 
 
 
Напомена : Понуђач је у обавези да обезбеди едукацију за рад на понуђеном апарата 
Доказ : Изјава на меморадуму куће која је овлашћена за обуку рада на апарату. 
 
 РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  
     Рок испоруке добара је ___________ дана од закључења уговора (не може бити дужи од 10 дана ). 
РОК ПЛАЋАЊА ДОБАРА:  
     Рок плаћања добара је ___________ дана од дана  испоруке (не може бити краћи од 45 дана ).  
ГАРАНТНИ РОК: 
     Гаранција за понуђена добра је ___________ месеца/и (не може бити краћа од 24 месеца) од дана 
извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
добара. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
        Рок важења понуде  је _________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од   дана отварања 
понуда. 
 
 
 
 
 
Дана ____.____. 2020. године                       

                                                                                
                                                                                                    П О Н У Ђ А Ч 

        М.П.   ____________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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3.Партија - Опрема за пројекат “Повећање обухвата сеоског становништва на територији 
Града Ниша превентивним прегледима“ 
 
 
 

Р. 
бр. 

 
Назив и опис добра 

 

Јед. 
мере Кол. 

Цена по 
јед.мере 
без ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере са 
ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

%  
ПДВ-а 

 
Укупна 

вредност са 
ПДВ-ом 

1. 
EKГ троканални 

Ком. 4     
 

2. 
Тензиометар 

Ком. 4     
 

3. Стетоскоп Ком. 4      

 
 
УКУПНО       

 

 
 
 
Напомена : Понуђач је у обавези да обезбеди едукацију за рад на понуђеном апарата 
Доказ : Изјава на меморадуму куће која је овлашћена за обуку рада на апарату. 
 
 РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  
     Рок испоруке добара је ___________ дана од закључења уговора (не може бити дужи од 10 дана ). 
РОК ПЛАЋАЊА ДОБАРА:  
     Рок плаћања добара је ___________ дана од дана  испоруке (не може бити краћи од 45 дана ).  
ГАРАНТНИ РОК: 
     Гаранција за понуђена добра је ___________ месеца/и (не може бити краћа од 24 месеца) од дана 
извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
добара. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
        Рок важења понуде  је _________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од   дана отварања 
понуда. 
 
 
 
 
 
Дана ____.____. 2020. године                       

                                                                                
                                                                                                    П О Н У Ђ А Ч 

        М.П.   ____________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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4.Партија -  Опрема за пројекат “ Повећање приступа здравственој заштити у превентивним 
услугама старим и непокретним лицима у кућним условима“  
 
 
 
 

Р. 
бр. 

 
Назив и опис добра 

 

Јед. 
мере Кол. 

Цена по 
јед.мере 
без ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере са 
ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

%  
ПДВ-а 

 
Укупна 

вредност са 
ПДВ-ом 

1. 
EKГ трокан. 

Ком. 4     
 

2. 
Тензиометар 

Ком. 4     
 

3. Стетоскоп Ком. 4      

 
 
УКУПНО       

 

 
 
 
Напомена : Понуђач је у обавези да обезбеди едукацију за рад на понуђеном апарата 
Доказ : Изјава на меморадуму куће која је овлашћена за обуку рада на апарату. 
 
 РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА:  
     Рок испоруке добара је ___________ дана од закључења уговора (не може бити дужи од 10 дана ). 
РОК ПЛАЋАЊА ДОБАРА:  
     Рок плаћања добара је ___________ дана од дана  испоруке (не може бити краћи од 45 дана ).  
ГАРАНТНИ РОК: 
     Гаранција за понуђена добра је ___________ месеца/и (не може бити краћа од 24 месеца) од дана 
извршене примопредаје, односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема 
добара. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  
        Рок важења понуде  је _________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од   дана отварања 
понуда. 
 
 
 
 
 
Дана ____.____. 2020. године                       

                                                                                
                                                                                                    П О Н У Ђ А Ч 

        М.П.   ____________________ 
                (потпис овлашћеног лица) 
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Упутство како да се попуни образац структуре цене 
 
Понуђена цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкове набавке, 
транспорта, испоруке до  "франко седишта" Наручиоца, ул. Војводе Танкосића бр.15 у Нишу 
и све остале зависне трошкове). 
 
Напомена: Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише Образац понуде са 
обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, чиме потврђује тачност 
података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да Образац понуде са обрасцем структуре понуђене цене, са 
упутством како да се попуни, потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити исти. 
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На основу чл.112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 
даљем тексту: Закон), расписаног јавног позива за прикупљање понуда у јавној набавци мале 
вредности  бр.1-1-18/20 објављеног на Порталу управе за јавну набавку и Порталу Дома здравља 
Ниш. год. и Одлуке директора Дома здравља Ниш о додели уговора бр. _____________од 
__________ године,  закључују: 
 
 

УГОВОР  
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ГРАНТОВЕ 

БР .1-1-18/20  
 

 
1. ДОМ  ЗДРАВЉА НИШ,  ул.Војводе Танкосића бр.15,кога заступа: директор Проф. др. Милорад 
Јеркан  (у даљем тексту:Наручилац), с једне стране и 
 
 
2.__________________________________, адреса__________________________,  кога заступа: 
________________________, директор________________ рачун:____________код __________ 
банке; матични број: _______________________ ; порески број (ПИБ): ___________________ 
    

Предмет уговора 
Члан 1. 

Уговорне стране су се споразумеле да  је предмет уговора опреме за грантове, у складу са 
техничком спецификацијом добара и обрасцем понуде број ______________ од  ___.___. 2020. 
године. 
 
                                                                          Члан  2. 
Добављач се обавезује да за потребе Дома Здравља Ниш  испоручи добра, а Дом здравља  Ниш 
преузме и плати иста у свему према понуди  број ________ од ________ године  у поступку јавне 
набавке мале вредности: бр.1-1-18/20, која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан  3. 
(вредност уговора) 

Вредност добара из члана 1. овог Уговора износи  ______________динара . Обрачунати ПДВ (20%) 
на износ из става 1. овог члана износи __________________________динара.  
Укупна уговорена вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом износи ____________________ динара.  
 
Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке, монтаже, „франко 
купац“ на адресу: Дом Здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића бр. 15, 18000 Ниш и све остале 
зависне трошкове, као и обуку за рад. Укупна цена је фиксна и не може се мењати.  
 

Члан 4. 
(рок  плаћања) 

Наручилац се обавезује да за испоручена добра  добављачу, плати у року од ______ дана,  од 
дана фактурисања. 
 

Члан 5. 
(рок и место испоруке ) 

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. 

 
X  МОДЕЛ УГОВОРА 
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Члан 6. 
(обавезе наручиоца) 

Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен 
чланом 3. и 4. овог Уговора.  

Члан 7. 
(обавезе добављача) 

Добављач се обавезује да ће добра из члана 1. овог уговора испоручити са карактеристикама које 
су дате у понуди  број _________ од __.__. 2020. године у свему у складу са техничком 
спецификацијом добара достављеној уз понуду, по цени датој у члану 3. овог уговора. 
 
                                                                                Члан 8. 

( 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 9. 
(рок трајања) 

Добављач даје гаранцију на испоручено добро минимум  12 месеци рачунајући од дана пријема 
фактуре и извршеног квалитативног и квантитативног пријема. 
 

Члан 10. 
(финансијска гаранција) 

Изабрани Понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора (или у тренутку 
закључења уговора, а најкасније до прве испоруке), преда Наручиоцу меницу за добро извршење 
посла. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важности, који је 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора 
да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу у случају да Понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
                Члан 11. 

(рок важења уговора) 
            Уговор се закључује на одређено време, односно до испуњења уговорних обавеза. 
 
                                                                            Члан 12. 
                                                                   (раскид уговора) 
Свака од уговорених страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорених 
обавеза друге уговорне стране.                                                                   
                                                                            Члан13. 
                                                        (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. 
 

  Члан14. 
(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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XI      ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________,  
                                                                            (назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
          Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара број 1-1-18/20 –  Набавка опреме за грантове, 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, наручилац  ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до 2 (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. 
 

• По потреби образац копирати. 
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XII      ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде за јавну набавку добара број 1-1-18/20 – Набавка опреме за грантове, 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.  
 
Дана ____.____. 2020. године                          

         П О Н У Ђ А Ч 
 
                             М.П.              _______________________ 
                       (потпис овлашћеног лица) 
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XIII  О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из __________________, Ул. ______________________________ бр. ________,   

бр.л.к. _____________________________ ПУ __________________овлашћује 
 
се да у име _______________________________________________________               

(назив понуђача) 

из ________________________________________, може да учествује у поступку јавног отварања 
понуда за јавну набавку добара број 1-1-18/20  – Набавка опреме за грантове 
  
 
          Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања 
понуда. 
 
 
 
 
 
 Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке и 
у друге сврхе се не може користити. 
 
 
 
 
Дана: ____.____.2020. године 

       П О Н У Ђ А Ч 
 

 М.П. ____________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
Овлашћење представника понуђача. 
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XIV  ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА  (ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ) 
 
 

 
На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65 , 54/70 
и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, издајемо: 
 
 
 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

 
 

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака: 
 

_ _ _ / _ _ _ /    ;   _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / ,  
    ( с л о в н а )             ( н  у  м  е  р  и  ч  к  а )  
 

у складу са условима за учешће на тендеру за набавку: 
 

______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

( т а ч а н  н а з и в  и  б р о ј  Ј а в н е  н а б а в к е )  
 
по позиву објављеном на Порталу јавних набавки  од ____________ 2020. године 

 
Овлашћујемо Дом здравља Ниш као НАРУЧИОЦА у потупку јавне набаке да ову меницу може 
искористити до износа од 
________________________________________________________________ 
( б р о ј е в и м а )  
 (________________________________________________________________) динара. 
( с л о в и м а )  
 
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна: 
 
 
Текући рачун      Код: 
________________________________  ______________________________ 
 
Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дому здравља Ниш на текући 
рачун  840-586667-95. 
 
 Тендерска гаранција ће бити наплаћена у следећим случајевима:  
 а) ако  изабрани Понуђач не потпише уговор; 
 б) ако Понуђач повуче своју понуду након истека рока за доставу понуда и ако 
 ц) не достави гаранцију за добро извршење посла.  
 
 

 
Место и датум:                                                         Потпис овлашћеног лица 

                                                                                               и овера Понуђача 
________________                               
 
                                                                                                     ______________________ 



 

 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 1-1-18/20 
 
 

 

 

39/40 
 

 
                                     

XV  ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА  (ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА) 
 

 
 
 
На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65 , 54/70 
и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, издајемо: 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ  

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 

 
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака: 
 

_ _ _ / _ _ _ /    ;   _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / ,  
    ( с л о в н а )             ( н  у  м  е  р  и  ч  к  а )  
 

у складу са условима за учешће на тендеру за набавку: 
 

( т а ч а н  н а з и в  и  б р о ј  Ј а в н е  н а б а в к е )  
 

по позиву објављеном на Порталу јавних набавки  од ____________ 2020. године 
 

Овлашћујемо Дом здравља Ниш као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може 
искористити до износа од  
( б р о ј е в и м а )  
 (________________________________________________________________) динара. 
( с л о в и м а )  
 
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна: 
 
Текући рачун       Код: 
________________________________  ______________________________ 
 
Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дом здравља Ниш на текући 
рачун 840-586667-95. 
 
Услови меничне обавезе: 
1. Ако ПОНУЂАЧ не испуњава уговорне обавезе. 

 
 
 
 
Место и датум:                                                      Потпис овлашћеног лица 

                                                                                               и овера Понуђача 
________________                                                                     ______________________ 
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XVI      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О  ГАРАНТНОМ РОКУ ДОБАРА 

 
 
 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О  ГАРАНТНОМ РОКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 1-1-18/20 
 

 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 

 
 
 
Понуђач добара__________________________________________у поступку јавне набавке мале 
вредности бр.1-1-18/20 Набавка опреме за грантове, даје гарантни рок понуђених добара од 
____________месеци. 
 
 
Место:_____________                                                                               Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                                  _____________________   
  
   
 
 
                              
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


