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Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem
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I  OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu
Naručilac: Dom zdravlja Žitište
Adresa: Ive Lole Ribara br. 16
Internet stranica: www.dzzitiste.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa
Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke JNMV 01/2015 su dobra – Lekovi sa B liste, po partijama

4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci male
vrednosti.

5. Kontakt (lice ili služba)
Kontakt: spasenoskis@gmail.com 062/8051085 ili pravnica@dzzitiste.rs 062/805-41-02
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II  PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke JNMV 01/2015 su dobra – Lekovi sa B liste, po partijama

2. Partije

Nabavka je oblikovana u 32 partije i to:

партија

Заштићено име inn Јединица мере

1 OHB 12 Hidroksokobalamin ampule
2 MODITEN Depo Flufenazin ampule
3 FUROSEMIDE Furosemide ampule
4 MOVALIS Meloksikam ampule
5 DEXASON Dexametason ampule
6 PANCILLIN Benzyl penicillin bočica
7 LIDOKAIN-ADRENALIN 2% Ludocain adrenalin ampule
8 SODIUM HLORID INFUDIBILE natrijum hlorid 0,9% boca
9 VITAMIN C Askorbinska kiselina ampule

10 SYNOPEN Hloropiramin ampule
11 NOVALGETOL Metamizol natrijum ampule
12 MANITOL 20% rastvor za infuziju boca
13 BEVIPLEX Vitamin B kompleks ampule
14 BEDOXIN B6 vitamin ampule
15 BUSCOPAN Hioscin-butilbromid ampule
16 GLUCOSA 5% rastvor za infuziju boca
17 TRODON Tramadol ampule
18 ADRENALIN HCL 1:1000 Epinefrin ampule
19 TRODON Tramadol ampule
20 PRESOLOL Metoprolol ampule
21 DILACOR Digoksin ampule
22 BARALGETAS pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum ampule
23 EBRANTIL 25 Urapidil ampule
24 GLUCOSA 10% rastvor za infuziju boca
25 MANITOL 10% rastvor za infuziju boca
26 LIDOKAIN-HLORID 2% Lidokain ampule
27 YURINEX Bumetanid ampule
28 RINGEROV RASTVOR rastvor za infuziju boca
29 HALDOL haloperidol ampule
30 MORPHINI CHL Morfin hlorid ampule
31 DOPAMIN kon.za ras. Za infuz. ampule
32 povidon jod rastvor za kožu 10% Rrastvor za kožu boca
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III USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji
ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane
čl. 75. Zakona, i to:

1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući
registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) Zakona);

2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv
privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) Zakona);

3) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u
vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude (čl. 75. st. 1. tač. 3)
Zakona);

4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj
teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) Zakona);

5) Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je
predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) Zakona) – dozvola Ministarstva
zdravlja;

6) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao
obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. Zakona).

1.2. Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti
dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane čl. 76.
Zakona, i to:

1) Finansijsko obezbeđenje
2) Dozvola za stavljanje u promet

1.3. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80.
Zakona, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1.
tač. 1) do 4) Zakona i uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo
nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

1.4. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača,
mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a
dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Uslov iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, dužan je da ispuni ponuđač iz grupe
ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna
ispunjenost tog uslova.
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2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u
skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac
izjave ponuđača, dat je u prilogu konkursne dokumentacije), kojom pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u
postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom
dokumentacijom, osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, dozvolu za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, koju dostavlja u vidu
neoverene kopije. Navedenu dozvolu izdaje Ministarstvo zdravlja.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena
pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno
za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ispunjenost dodatnih uslova:

1) Potrebno je dostaviti blanko menicu i menično ovlašćenje na iznos od 10% od
ukupne vrednosti ponude bez PDV-a (ukupno za sve partije za koje konkuriše) –
za ozbiljnost ponude. Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor, prilikom
zaključenja ugovora, takođe dostavlja menicu i menično ovlašćenje na iznos od
10% od ukupne vrednosti ugovora, bez PDV-a – za dobro izvršenje posla.

2) Ponuđač dostavlja rešenje za stavljanje u promet izdato od strane Agencije za
lekove i medicinska sredstva – ALIMS.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da
dostavi Izjavu podizvođača (Obrazac izjave podizvođača, dat je u prilogu konkursne
dokumentacije), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu
pečatom.

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je
ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih
ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne
dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu
ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet
stranicama nadležnih organa, uz uslov da navede internet stranu na kojoj su traženi
dokazi javno dostupni.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni
u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja
odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj
nabavci i da je dokumentuje na propisani način.
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3. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA

IZJAVA PONUĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE

NABAVKE MALE VREDNOSTI

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač  ___________________________________________ u postupku javne nabavke
Lekovi sa B liste po partijama JNMV 01/2015, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona,
odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući
registar;

2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,
krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično
delo prevare;

3) Ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objave poziva za podnošenje ponude;

4) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);

5) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine;

Mesto:_____________                                                            Ponuđač:
Datum:_____________                         M.P.                     _____________________

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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IZJAVA PODIZVOĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE

NABAVKE MALE VREDNOSTI

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

I Z J A V U

Podizvođač___________________________________________ u postupku javne nabavke
Lekovi sa B liste po partijama JNMV 01/2015, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona,
odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u
odgovarajući registar;

2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih
dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična
dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo
primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) Podizvođaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na
snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;

4) Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u
skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na
njenoj teritoriji).

Mesto:_____________ Podizvođač:
Datum:_____________                         M.P.                     _____________________

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.



Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JNMV 1/2015 9/24

IV UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA

Ponuda  se  dostavlja  u   pisanom   obliku, ISKLJUČIVO na   obrascima koje ponuđač
dobija od naručioca prilikom preuzimanja konkursne  dokumentacije, lično, sa Portala javnih
nabavki odnosno internet stranice naručioca.
Pojedinačne   obrasce   sadržane   u  konkursnoj   dokumentaciji,  ponuđač

popunjava  čitko, jasno i nedvosmisleno.
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu
na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o
grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Dom zdravlja Žitište, Ive Lole Ribara br. 16, 23210 Žitište, sa
naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara – Lekovi sa B liste po partijama, Partije
br. ____ do_____ JNMV 01/2015- NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane ponuđača do
23.03.2015. godine do 11 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda
nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.
Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema
ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja
je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se
neblagovremenom.

3. PARTIJE

Predmet javne nabavke je oblikovan u 32 partije.
4. PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na
način koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Dom zdravlja Žitište, Ive Lole
Ribara br. 16, 23210 Žitište, sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku dobara – Lekovi sa B liste po partijama, partije
br._____JNMV 01/2015 - NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku dobara – Lekovi sa B liste po partijama, partije
br._____JNMV 01/2015 - NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku dobara - Lekovi sa B liste po partijama, partije
br._____JNMV 01/2015 - NE OTVARATI” ili
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„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobara - Lekovi sa B liste po partijama,
partije br._____JNMV 01/2015 - NE OTVARATI”

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i
navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju
ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih
ponuda.
U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi
ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede
da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti
podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti
preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično
izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi
ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni
u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova
(Obrazac izjave dat u prilogu konkursne dokumentacije).
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke,
odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi
utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti
sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje
javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to
podatke o:

 članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će
zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

 ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
 ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
 ponuđaču koji će izdati račun,
 računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
 obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
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Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora
o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD
KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.
Rok plaćanja je 90 dana, u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u
komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS” br. 119/2012), od dana potpisivanja ugovora,
na osnovu dokumenta koji ispostavlja ponuđač, a kojim je potvrđena isporuka dobara.
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.
Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka
Garancija (rok trajanja) ne može biti kraća od 12 meseci od dana isporuke dobara.

9.3. Zahtev u pogledu roka važenja ponude
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od
ponuđača produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U
PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu
ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa
članom 92. Zakona.
Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo
odvojeno iskaže u dinarima.

11. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku na adresu Dom zdravlja Žitište, Ive Lole Ribara
br. 16, 23210 Žitište ili na e-mail adresu spasenoskis@gmail.com, ivananjagrin@yahoo.com
tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,
najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u
pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj
internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JNMV br. 01/2015.”.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
produženju roka za podnošenje ponuda.
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Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da
dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20.
Zakona.

13. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I
KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku
zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i
upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog
podizvođača (član 93. Zakona).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu
(uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti
primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid)
kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.
Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih
prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.

14. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA
OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA
ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.

15. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU
UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM
BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće
izabrana ponuda onog ponuđača koja je prva prispela na adresu naručioca.

16. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava
intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

17. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili
poslovno udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak
zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za
zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail
spasenoskis@gmail.com, pravnica@dzzitiste.rs ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom
na adresu: Dom zdravlja Žitište, Ive Lole Ribara br. 16, 23210 Žitište. Zahtev za zaštitu prava
se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim
ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.
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O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne
nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki,
najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za
podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim
ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 dana pre isteka roka za podnošenje
ponuda, bez obzira na način dostavljanja.  U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu
prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka
javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 dana od
dana prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku
javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo
podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre
isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane
istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je
podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od
40.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-742221843-57, poziv na broj 50-016, svrha:
Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet
Republike Srbije).
Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

18. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN

Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka
za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.
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V OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku Lekovi sa B
liste po partijama JNMV br. 01/2015

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

C) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se
ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude,
ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača.
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3) PODACI O PODIZVOĐAČU

1) Naziv podizvođača:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:

2) Naziv podizvođača:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:

Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:

Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa
podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno
je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za
svakog podizvođača.
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4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

1) Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

2) Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

3) Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Ime osobe za kontakt:

Napomena:
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) OBRAZAC PONUDE ZA JNMV 01/2015 – Lekovi sa B liste po partijama, partije br.
_____ -_____

Ukupna cena bez PDV-a

Ukupna cena sa PDV-om

Rok i način plaćanja
(u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja
novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
(„Sl. glasnik RS” br. 119/2012) - 90 dana

Rok važenja ponude
(ne kraći od 30 dana)

Rok isporuke

Garantni period – rok trajanja
(ne kraći od 12 meseci)

Mesto isporuke

Datum Ponuđač
M. P.

_____________________________ ____________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su
tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku
ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom
overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog
ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
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VI MODEL UGOVORA

Žitište, ________ god.
Del. broj:

1. DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE, adresa Ive Lole Ribara 16, 23210 Žitište
(u daljem tekstu ovog ugovora: Naručilac) koga zastupa vd direktora Kitaresku dr

Dojnel

Šifra delatnosti: 8621
Matični broj:08030553
Registarski broj:8214000468
PIB broj: 101376444
Tekući račun:  840-192661-71
Tel/fax: 023/821-010 fax 023/821-800

i  (u daljem tekstu ovog ugovora: Ponuđač)

2. ___________________________________, koga zastupa _________________

Šifra delatnosti:
Registarski broj:
Matični broj:
PIB broj:
Tekući račun:
Tel/fax:

zaključili su

U G O V O R    O    J A V N O J   N A B A V C I
DOBARA JNMV 01/2015 – Lekovi sa B liste po partijama

Члан 1.
Наручилац је према члану 53. ст.1.  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС

бр.124/12), а на основу позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности обликоване по партијама за јавну набавку добара - Лекови са Б листе по
партијама бр. ЈНМВ 01/2015, спровео поступак јавне набавке мале вредности.

Са понуђачем се закључује уговор за партије
бр:_______________________________________________________________________
________________________________ која у потпуности одговара 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.
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Изузетно, цене се могу мењати уколико дође до промене цене лека утврђене
Листом лекова РФЗО.

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 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 Наручиоцу приликом потписивања уговора достави
једну сопствену, соло меницу као средство обезбеђења за извршење уговорних
обавеза и то:

- меницу за добро извршење посла (на износ од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а).

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће
менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за располагање финансијским средствима. Картон депонованих
потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу.

Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права
на приговор.

Члан 4.

Уколико за време трајања овог Уговора неки од испоручених лекова, који су се
приликом испоруке налазили на Листи лекова РФЗО, одлуком РФЗО не буду више на
Листи лекова, наручилац може извршити повраћај тих лекова понуђачу.

Уз враћене лекове наручилац ће понуђачу доставити Записник о повраћају
лекова на основу кога ће му Понуђач издати књижно писмо-одобрење у року од 7 дана
од дана враћања лекова.

Члан 5.

Уколико за време трајања овог Уговора, дође до смањења цене испоручених
лекова, наручилац ће сачинити Записник о количинама лекова који нису продати и који
се налазе на залихама наручиоца.

Понуђач се обавезује да наручиоцу, у року од 7 дана од дана добијања
записника, за разлику у цени изда књижно писмо-одобрење (затечене залихе лекова
код наручиоца x разлика у цени).

Члан 6.
Уколико наручилац дође у доцњу са испуњењем обавезе плаћања фактуре која

је достављена уз испоручена добра која су предмет јавне набавке, понуђач му неће
зарачунавати камату, уколико је до доцње дошло због тога што Републички фонд за
здравствено осигурање – филијала Зрењанин, није извршио плаћање наручиоцу у
року од 90 дана од дана испостављања сваке појединачне фактуре.

Члан 7.

Понуђач се обавезује да изврши испоруку добара сукцесивно, према потребама
наручиоца.
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Члан 8.

Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи добра у року из понуде.
Место испоруке је Fco магацин купца Житиште, а трошкови испоруке падају на

терет понуђача.

Члан 9.

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.

Члан 10.

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 11.

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

Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза, односно до
закључења новог уговора, када овај престаје да важи.

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.
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За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.

Члан 12.

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

Члан 13.

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 OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač__________________________ , dostavlja
ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

VRSTA TROŠKA IZNOS TROŠKA U RSD

UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA
PONUDE

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac
je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu
sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod
uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

Datum: M.P. Potpis ponuđača
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VIII OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona, ________________________________________,
(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u
postupku javne nabavke dobara – Lekovi sa B liste po partijama JNMV 01/2015, podneo
nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum: M.P. Potpis ponuđača

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija
nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći
meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno
zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim
se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može
trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana
82. stav 1. tačka 2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
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IX SPECIFIKACIJA PONUDE  SA STRUKTURAMA CENA

партија

Заштићено име inn Јединица мере

Потребна
количина за

период
01.04.2015.-
31.03.2016.

ЦЕНА ПО ЈМ
БЕЗ ПДВа

УКУПАН
ИЗНОС БЕЗ
ПДВа ПО
ПАРТИЈИ

1 OHB 12 Hidroksokobalamin ampule 4500
2 MODITEN Depo Flufenazin ampule 450
3 FUROSEMIDE Furosemide ampule 1100
4 MOVALIS Meloksikam ampule 1450
5 DEXASON Dexametason ampule 2200
6 PANCILLIN Benzyl penicillin bočica 950
7 LIDOKAIN-ADRENALIN 2% Ludocain adrenalin ampule 2200
8 SODIUM HLORID INFUDIBILE natrijum hlorid 0,9% boca 450
9 VITAMIN C Askorbinska kiselina ampule 900

10 SYNOPEN Hloropiramin ampule 350
11 NOVALGETOL Metamizol natrijum ampule 1000
12 MANITOL 20% rastvor za infuziju boca 140
13 BEVIPLEX Vitamin B kompleks ampule 180
14 BEDOXIN B6 vitamin ampule 850
15 BUSCOPAN Hioscin-butilbromid ampule 324
16 GLUCOSA 5% rastvor za infuziju boca 150
17 TRODON Tramadol ampule 140
18 ADRENALIN HCL 1:1000 Epinefrin ampule 150
19 TRODON Tramadol ampule 160
20 PRESOLOL Metoprolol ampule 90
21 DILACOR Digoksin ampule 150
22 BARALGETAS pitofenon, fenpiverinijum-bromid, metamizol-natrijum ampule 150
23 EBRANTIL 25 Urapidil ampule 10
24 GLUCOSA 10% rastvor za infuziju boca 30
25 MANITOL 10% rastvor za infuziju boca 15
26 LIDOKAIN-HLORID 2% Lidokain ampule 100
27 YURINEX Bumetanid ampule 200
28 RINGEROV RASTVOR rastvor za infuziju boca 10
29 HALDOL haloperidol ampule 30
30 MORPHINI CHL Morfin hlorid ampule 10
31 DOPAMIN kon.za ras. Za infuz. ampule 5
32 povidon jod rastvor za kožu 10% Rrastvor za kožu boca 36


