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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/201214/15,68/15 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), Правилника о
изменама и допунама правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник Републике Србије“ бр.104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
дел. број 01-631/1-2015 и Решења о образовању комисије за јавну набавку, дел. број
01-631/2-2015 припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
 Наручилац: Дом здравља Житиште
 Адреса: Иве Лоле Рибара бр. 16
 Интернет страница: www.dzzitiste.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.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ 17/2015 су добра –Лабораторијски материјал

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

мале вредности.

5. Контакт (лице или служба)
Контакт:
 Саша Спасеноски spasenoskis@gmail.com 062/8051085 или
 Олгица Најерица pravnica@dzzitiste.rs 062/805-41-02
 Кртинић Јелена, дипл.фармацеут-мед.биохемичар dzzlaboratorija@gmail.com

062/805-10-80
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНМВ 17/2015 су добра – Лабораторијски материјал

2. Партије

Набавка је обликована у 3 партија и то:

partija 1: Reagensi za aparat za elektrolite Easylyte plus Na/K/Cl
redni
broj

naziv količina jedinica
mere

cena
bez
PDV-a

cena sa
PDV-om

Ukupno

1. Solution Pack,
Na/K/Cl, 800ml

1 komad

2. Daily cleaning
solution kit

1 pakovanje

3. Tri-level QC kit 1 pakovanje

4. Easy lyte printer
papir

1 pakovanje

Napomena:Pravno lice koje nudi reagense koji nisu originalni, dužno je da uz ponudu priloži
izjavu proizvođača, potpisanu i overenu, da su dati reagensi validirani na aparatu EasyLyte
Plus Na/K/Cl.

partija 2: Reagensi za biohemijski aparat Mindray BS200E ili ekvivalent
red.br. naziv količina jedinica

mere
cena bez
PDV-a

Cena sa
PDV-om

cena x
količina

1. reagensi za ukupni
kalcijum  4*40ml

2 pakovanje

2. reagens za fosfor
4*40 ml

2 pakovanje

Napomena: Ponuđač ekvivalentnih reagenasa u obavezi je da dostavi aplikacije reagenasa za
biohemijski aparat Mindray BS 200 E.  Sve stavke unutar partije moraju biti ponuđene.
Reagens bočice iz ponuđenih kitova moraju se stavljati direktno u aparat bez presipanja!
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partija 3: Reagensi za koagulometar
redni
broj

naziv količina Jedinica
mere

Cena
bez
PDV

Cena sa
PDV-
om

Ukupno

1. reagensi za fibrinogen
12*2 ml

1 Pakovanje

2. reagensi za PT 6*2 ml 1 Pakovanje
3. reagensi za aPTT 6*2 ml 1 Pakovanje
4. kontrolna krv  2*1 ml 1 Pakovanje
5. imidazol 12*15ml 1 Pakovanje
6. CaCL2  12*4 ml 1 Pakovanje
7. kivete za koagulometar

(1000 komada)
1 Pakovanje

Napomena:
Ponuđač daje aparat na revers- besplatno dok traje ugovor.
Održavanje aparata prema uputstvu proizvođača, u garantnom i vangaratnom roku osim
mehaničkih i strujnih oštećenja, kompletan servis (od strane ovlašćenog servisera), dolazak,
rad, delovi i sav potrošni materijal za održavanje aparata snosi ponuđač. Servis, rezervni
delovi, reagensi i potrošni materijal  moraju se isporučivati kontinuirano, bez prekida u radu.
UPS uređaj za neprekidno napajanje strujom, isporučuje ponuđač uz aparat.
Ponuđeni aparat mora ispunjavati sledeće karakteristike:
1) 4-kanalni optički nefelometar
2) Aparat mora imati mogućnost da se umreži u laboratorijski informacioni sistem
3) 4 nezavisna merna kanala (2 paralelna ili 4 za pojedinačne testove)
4) QC funkcije
5) 2 USB priključka za ažuriranje softvera i prenos podataka
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III 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 учешће у 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 кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач.
2) Закона);

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – дозвола Министарства
здравља;

5) 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) Дозвола за стављање у промет

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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Испуњеност обавезних 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 прилогу конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дозволу за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, коју доставља у виду
неоверене копије. Наведену дозволу издаје Министарство здравља.

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.

Испуњеност додатних услова:

1) Понуђач доставља решење за стављање у промет издато од стране Агенције за
лекове и медицинска средства – АЛИМС

2) Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у прилогу
конкурсне документације), 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, уз услов да наведе интернет страну на којој су
тражени докази јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  ___________________________________________ у поступку јавне набавке
Лабораторијски материјал ЈНМВ 17/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________ Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена

печатом.
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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 Лабораторијски материјал ЈНМВ 17/2015, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________ М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда  се  доставља  у   писаном   облику, ИСКЉУЧИВО на   обрасцима које
понуђач добија од наручиоца приликом преузимања конкурсне  документације, лично,
са Портала јавних набавки односно интернет странице наручиоца.
Појединачне   обрасце   садржане   у  конкурсној   документацији,  понуђач
попуњава  читко, јасно и недвосмислено.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом здравља Житиште, Иве Лоле Рибара бр. 16,
23210 Житиште, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –Лабораторијски
материјал, Партије бр. ____ до_____ ЈНМВ 17/2015- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
понуђача до 24.12.2015. године до 11 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован у 3 партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља
Житиште, Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара –Лабораторијски материјал, партије
бр._____ЈНМВ 17/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал , партије
бр._____ЈНМВ 17/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал, партије
бр._____ЈНМВ 17/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал,
партије бр._____ЈНМВ 17/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

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

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве дат у прилогу конкурсне документације).

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

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

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
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 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,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у  конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 90 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана
потписивања уговора, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је
потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција (рок трајања) не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке

добара.

9.3. Захтев у погледу рока 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 не може мењати

понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан

да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Дом здравља
Житиште, Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште или на е-маил адресу
spasenoskis@gmail.com, pravnica@dzzitiste.rs, dzzlaboratorija@gmail.com тражити од
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наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Радно време наручиоца је од 07-15 часова од понедељка до петка.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.
17/2015.”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

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

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је прва приспела на адресу
наручиоца.
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15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном
и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице,који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или могао
да претрпи штету звог поступања наручиоца противно закону.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
е-маил spasenoskis@gmail.com, pravnica@dzzitiste.rs dzzlaboratorija@gmail.com или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Дом здравља Житиште, Иве
Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште. Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено.

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

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности, ако је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4.
овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буджета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, шифра плаћања: 153
или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
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подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број
или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник:
буджет Републике Србије.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку
о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају
преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона.

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме
активности из става 1. овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за
заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке,
односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду
или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора
бити образложена.

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са
чланом 112. став 2. овог закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени
услови из ст. 2.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења
захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
Лабораторијски материјал ЈНМВ бр. 17/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

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

1) Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji
podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta
predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju
primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.
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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА  ЈНМВ 17/2015 –Лабораторијски материјал, партије бр.
_____ -_____

Ukupna cena bez PDV-a

Ukupna cena sa PDV-om

Рок и начин плаћања
(у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012) -
90 дана

Рок важења понуде
(не краћи од 30 дана)

Rok испоруке

Гарантни период – рок трајања
(не краћи од 12 месеци)

Место испоруке

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

Житиште, ________ год.
Дел. број:

1. ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ, адреса Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
(у даљем тексту овог уговора: Наручилац) кога заступа директор др Дојнел Китареску

Шифра делатности: 8621
Матични број:08030553
Регистарски број:8214000468
ПИБ број: 101376444
Текући рачун: 840-192661-71
Тел/фаx: 023/821-010 фаx 023/821-800

и  (у даљем тексту овог уговора: Понуђач)

2. ___________________________________, кога заступа _________________

Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ број:
Текући рачун:
Тел/фаx:

закључили су

У Г О В О Р    О    Ј А В Н О Ј   Н А Б А В Ц И
ДОБАРА ЈНМВ 17/2015 – Лабораторијски материјал

Члан 1.

Наручилац је према члану 53. ст.1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС
бр.124/12,14/15 и 68/15), а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредности обликоване по партијама за јавну набавку добара –
Лабораторијски материјал ЈНМВ 17/2015, спровео поступак јавне набавке мале
вредности.
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Са понуђачем се закључује уговор за партије бр:________________________
које у потпуности одговарају траженим захтевима наручиоца и условима из конкурсне
документације, која је саставни део овог уговора као прилог на ЦД-у или УСБ-у.

Члан 2.

Понуђач се обавезује да ће добра из члана 1. овог Уговора испоручити по
појединачним ценама из понуде која чини саставни део овог уговора.

Укупна цена добара по партијама за које се закључује уговор садржана је у
прихваћеној понуди која чини саставни део овог уговора.

Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Наручилац ће извршити плаћање вирманом у роковима према прихваћеној

понуди која чини саставни део овог уговора.
Плаћање се врши на основу фактура које ће се наручиоцу достављати

приликом сваке испоруке добра у папирној форми.
Уговорне стране прихватају укупну цену од _____________ динара без ПДВ-а,

односно са ПДВ-ом_______________________,односно јединичне цене из понуде
извршиоца број __________од ________.године, а које су исказане у напред наведеној
понуди која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Понуђач се обавезује да изврши испоруку добара сукцесивно, према потребама
наручиоца.

Члан 4.

Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи добра у року из понуде.
Трошкови испоруке падају на терет понуђача.

Члан 5.

Понуђач даје наручиоцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара.
Понуђач гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације.

Понуђач се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да
буде приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом (превод, сагласности
и остала неопходна документација), која доказује право пуштања тих производа у
промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима.

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било
које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са
правом да узорке робе из било које испоруке достави независној специјализованој
институцији ради анализе.

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета робе, трошкови анализе падају на терет  понуђача.

Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству
овлашћених представника понуђача и наручиоца.

Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом испоруке,
Записником који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна.
Евентуалне рекламације од стране наручиоца морају бити сачињене у писаној форми
и достављене Понуђачу у року од 24 часа.

Ако се записнички утврди да роба коју је понуђач испоручио наручиоцу има
недостатке и скривене мане, понуђач мора исте отклонити у року од 3 дана од дана
сачињавања Записника о рекламацији.
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Члан 6.

Уговорне стране се могу привремено или трајно ослободити испуњења
уговорених обавеза или тражити раскид Уговора у случају настанка више силе.

Виша сила су такви правни или фактички догађаји које уговорне стране нису
узроковале својим понашањем, нити су могле спречити њихов настанак.

Уговорна страна која је због више силе привремено или трајно спречена да
испуњава уговорне обавезе дужна је о томе без одлагања да писмено обавести другу
уговорну страну,са предлогом за превазилажење настале ситуације.

Друга уговорна страна може да се упусти у изналажење решења ситуације због
настанка више силе или да једнострано раскине уговор.

Члан 7.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.

Овај уговор се закључује на период од најдуже шест месеци или до закључења
новог уговора, када овај престаје да важи.

Наручилац није у обавези да повуче све уговорене количине.
Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз

отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној

форми, потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о

облигационим односима.

Члан 8.

У случају спора уговорне стране су сагласне да је надлежан Суд у Зрењанину

Члан 9.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка и сматра се закљученим када га потпишу и овере
обе уговорне стране.

ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА

_________________                                                                      __________________
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VII 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. Потпис понуђача
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара –Лабораторијски материјал ЈНМВ 17/2015, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач__________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности ЈНМВ 17/2015 –Лабораторијски материјал, поштовао је обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине.

Датум Понуђач

________________                        М.П.                                    __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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