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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 
РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању  поступка јавне набавке мале вредности број 01-264/1-2018 од 
28.08.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 01-264/2-2018 од 
28.08.2018. године, припремљена је: 
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за  поступак јавне набавке мале вредности- САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом здравља Житиште 
Адреса: Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште 
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 бр. 12/2018  је добро – САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт: Спасеноски Саша, службеник за јавне набавке,телефон 023/821-010. 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 12/2018  је набавка новог санитетског возила -ОРН: 34114121 
 

- НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 
 

2.  Подаци о месту и року за подношење понуда 
Рок за достављање понуда је до 11.09.2018. године до 11:30 часова. 
Понуде се достављају на адресу Дом здравља Житиште, Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште 

 
3.  Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 11.09.2018. године у 12:00 часова у просторијама 
Дома здравља Житишта. 

 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

 
3.1. Врста, спецификација и опис добара 

   Понуђено возило мора бити у складу са Законом о безбедности саобраћаја, Правилником о 
подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на 
путевима и Правилником о техничким карактеристикама уређаја за давање посебних звучних и 
светлосних знакова и њиховој уградњи, постављању и начину употребе. 

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким другим 
документом на српском језику.       
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Редни број  Назив добра Јединица мере Количина 

1. САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ком 1 
 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА: 

 
Мотор: дизел, минимално ЕУРО 6. 
Снага мотора: минимално 95 КW. 
Запремина мотора: маx 2000ццм 
Дужина возила: 5350 - 5450 мм. 
Ширина возила без ретровизора: 1950-2050 мм. 
Висина возила: 2450-2550 мм. 
Димензије болесничког простора (минималне пре опремања): 
- дужина 3100-3200 мм, 
- ширина 1850-1900 мм у најширем делу  
- висина 1900-2000 мм. 
Запремина болесничког дела: 11-12 м3 
Бруто носивост возила: маx 3.300кг 
Међуосовинско растојање : 3.400 – 3.500 мм 
Мењач: мануелни, минимум 6+рикверц. 
АИР БАГ за возача  
Серво управљање. 
Систем против блокаде точкова АБС. 
Контакт кључ са електронским кодом против крађе. 
Централно закључавање. 
Простор за возача са 1+2 седишта (возач, доктор и медицински техничар) одвојен од простора за 
смештај пацијента. Седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима, а седиште возача 
подесиво по висини и нагибу. 
Клима уређај  
Радио , МП3 са звучницима 
 
Обележавање возила се врши рефлектујућом фолијом са графичким симболима и исписивањем 
корисника на вратима. Стакла на болесничком простору су затамњена фолијом. 
Светлосно-звучна сигнализација. ЕЦЕ Р65 сертификована ЛЕД светлосна конзола ширине мин 
1400мм са 2 светлосне групе. Електронска хорна са завијајућим тоном, мин. 12В 100W, 
300мА/7,8А.  Два ЕЦЕ Р65 сертификована плава блинкера напред у бранику. 
Ентеријер. Унутрашњост болесничког простора треба да буде комплетно обложена полиестерским 
оплатама са комбинацијом АБС пластике  
На левој страни возила се уграђује орман целом висином прилагођен додатној опреми типа: 
дефибриллатор, аспиратор, респиратор, удлаге, торбе и ситан санитетски материјал. Орман је 
фиксиран преко челичних ојачања која служе за сигурну фиксацију свих додатних уређаја који се 
фиксирају на њему. 
Плафон возила израђен од полиестера. Треба да поседује канале за равномерно расхлађивање 
простора, 2 прохромска рукохвата целом дужином фиксираних на ојачања ,као и инфузиони бокс 
за две боце. 
Преграда возачког и болесничког простора са шибер стаклом за говорну комуникацију. Са 
болесничке стране глатки полиестер са лекарским седиштем. Са стране возачког простора 
аутотапацир.  
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Под возила израђен на ојачаној тврдој подлози (водоотпорном шперу) пресвучен 
висококвалитетним подолитом бочно уоквиреним холкером и испустом за отицање воде 
приликом прања. Под возила антистатик са противклизним слојем киселоотпоран и 
антибактеријски. 
Клизна бочна и задња врата пресвучена полиестерским оплатама са изолацијом, а на стаклима 
фолије које пружају једносмерну видљивост. 
Цео ентеријер болесничког простора се израђује тако да сви спојеви буду заливени и делују као 
јединствена компактна целина,а у слуцају потребе да се могу се лако демонтирати. Дизајн 
ентеријера беле боје и све оплате са термо звучном изолацијом без хладних мостова.  
Електро инсталација.Инсталација водова 12В посебно изведена са акумулатора независно од 
стандардне инсталације возила, сва инсталација проведена кроз фиксирана панцир црева. Сваки 
прикључак и потрошач поред главног осигурача обезбеђен посебним осигурачем лако доступним 
на командној табли. На орману уграђене 3 утичнице за напајање 12В, (напајање за ЕКГ, 
мониторинг или дефибрилатор.)  
Вентилација.Кровни двосмерни вентилатор снаге мин 40W са протоком мин. 450м3/х 
Грејање болесничког дела. Топловодни грејац са вентилатором снаге 5КW , повезан на систем 
возила. 
Климатизација болесничког простора, или посебним клима уређајем, или надоградњом основног 
клима уређаја. 
Осветљење.У полиестерској плафоњери усађена циљана независна светла у зони изнад носила 
што омогућује циљано осветљење комплетног тела пацијента. Целом дужином возила уграђена 
неонска или ЛЕД расвета. Сва светла се уључују независно са командне табле у болесничком 
простору. 

Седишта. Три седишта код преграде, два седишта у правцу вожње код из�очине 
точка. Укупан �рој седишта у �олесничком простору 5+1 (лежај). 
Светлећи рукохвати. Рукохвати на бочним и задњим вратима дужине од мин 1м који у себи 
садрже ЛЕД осветљење тако да је само тело рукохвата просветљено за лако уочавање у мраку. 
Хидраулични бокс за прихват аутоматског носила. Бокс треба да поседује хидраулицни систем за 
ублазавање вибрација у возњи. 
Додатна опрема. ПП апарат, канта за отпатке.  
 
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 
1. Кисеоничка инсталација- 
Две носеће конструкције са фиксатором кисеоничке боце 10 л, кисеоничка боца 10л-1 ком. 
Развод кисеоника са умањивачем притиска, протокомером и овлаживачем 
2. Аутоматско санитетско склопиво дводелно носило 
Расклопиво носило са точковима са одговарајућим појасевима, са могућношћу блокирања носила 
у лежишту, носило се састоји од одвојивог лаког алуминијског носила које се фиксира на колица са 
склопивим ногама,носило треба да поседује ручице за ношење, дужина носила мин. 1900 
мм,ширина носила мин. 500 мм, могућност подешавања узглавља до 65 степени и ногу до 15 
степени, носивост мин.160 кг, душек пресвучен материјалом који се лако пере и дезинфикује. 
 
Доставити Решења АЛИМС-а за медицинску опрему. Приликом испоруке возила доставити Уверење агенције 
за безбедност саобраћаја о пренамени возила у амбулантно возило. Пренамена возила мора бити извршена 
у складу са законском регулативом РС. 
 
Технички капацитет: 
-Да је понуђач испоручио најмање 10 возила са стандардом ЕН1789. 
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Доказ: Извештаји о испитивању за испитана возила од стране акредитоване установе. 

 
 

           -   Захтеви у погледу места и рока испоруке: 
               Место испоруке је:седиште понуђача у року од 10 дана од потписивања уговора. 
        -   Захтеви у погледу квалитета 
               Квалитет добра мора бити у складу са захтевима из спецификације. 
       -    Спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

Контрола испорученог добара се врши приликом записничке примопредаје, оценом да ли су 
достављени обрасци у складу са техничком спецификацијом и да ли испоручено добро испуњава 
уговорени квалитет. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

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) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао  обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. 
ст. 2. Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5. Закона): 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

1. Технички капацитет: 
Да је понуђач испоручио најмање 10 возила са стандардом ЕN1789. 
Доказ: Извештаји о испитивању за испитана возила од стране акредитоване 
установе. 

2. Решења Агенције за лекове и медицинска средства РС о упису у регистар и 
стављању у промет медицинске опреме, 

 
 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, као и додатне услове, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

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. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона и 

додатне услове, 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 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, 
понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.) 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 
у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2., дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
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Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује 
достављањем, Решења Агенције за лекове и медицинска средства РС о упису у регистар и 
стављању у промет медицинске опреме, у виду неоверене копије. Решења морају бити важећа. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је 
дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 
IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац изјаве 
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Докази које ће наручилац захтевати су: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод 
из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценцу за обављање енергентске делатности 
издате од Агенције за енергетику РС, које понуђач доставља у виду неоверене копије. 
Дозвола мора бити важећа. 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве). 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
  
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећег доказа: 
 

1. Извештаји о испитивању за испитана возила од стране акредитоване установе, 
2. Решења Агенције за лекове и медицинска средства РС о упису у регистар и стављању у 

промет медицинске опреме 
 
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ КАТАЛОГ ЗА ПОНУЂЕНО ДОБРО у коме су уписане 
техничке карактеристике понуђеног добра. 
 
Напомена: Приликом испоруке возила Извршилац је дужан да достави Уверење  Агенције 
                    за безбедност саобраћаја о пренамени возила у амбулантно возило. 
     Пренамена возила мора бити извршена у складу са законском регулативом РС. 

 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који 
су тражени у оквиру услова 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. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 
јавне набавке санитетско возило, број јавне набавке 12/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда; 

 
 

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____________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке – санитетско возило, број јавне набавке 12/2018 испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 
 
 
 
 
 

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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V 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 

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.  
Понуду доставити на адресу: Дом здравља Житиште, Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –  санитетско возило, ЈН бр. 12/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 

11.09.2018. године до 11:30 часова. Отварање понуда спровешће се истог дана у 12:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити исправно 

попуњени, потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације. 

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у Табели која је саставни део обрасца 

Понуде. 

Уколико понуђач приликом израде конкурсне документације начини грешку приликом 

попуњавања образаца, дужан је да начињену грешку избели или прецрта и испод или поред задате 

колоне уписати тачан податак, који ће оверити парафом одговорног лица и печатом понуђача. 
Да би се сматрала комплетном, понуда мора да садржи: 
а) Доказе о испуњености обавезних услова  из чл. 75. Закона, таксативно наведене у делу 
конкурсне документације – услови за учешће у поступку јавне набавке из чл 75. Закона о 
јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова – Образац изјаве 
понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН; Образац 
изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
(Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; – попуњен, печатом оверен и 
потписан; 
б) Образац понуде – попуњен, печатом оверен и потписан; 
в) Модел уговора – свака страна уговора попуњена, печатом оверена  и потписана; 

 г) Образац изјаве о независној понуди  - попуњен, печатом оверен и потписан; 
д) Образац трошкова припреме понуде – попуњен, печатом оверен и потписан, уколико је 
имао трошкове око припремања понуде, у супротном овај образац може али не мора да се 
достави у оквиру понуде; 
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ђ) Решења Агенције за лекове и медицинска средства РС о упису у регистар и стављању 
у промет медицинске опреме, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Решења 
морају бити важећа. 
Извештаји о испитивању за испитана возила од стране акредитоване установе. 
Доставити овлашћење увозника возила за учествовање у поступку јавне набавке 
(уколико понуђач није увозник) и доставити оверен списак овлашћених сервиса. 
Каталог и техничку спецификацију понуђача којима доказује техничке карактеристике 
добра. 

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Житиште, Иве 
Лоле Рибара 16, 23210 Житиште,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку– санитетско возило, ЈН бр. _________. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – санитетско возило, ЈН бр. ________. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку – санитетско возило, ЈН бр. ________. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку– санитетско возило, ЈН бр. __________. - НЕ 
ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

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 Обрасцу понуде (Образац  у поглављу VI) понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац  у 
поглављу VI) 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 
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац у поглављу VI). 

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. 
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7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари 

 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити дужи од 90 дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)]. 

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

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за возило (општа) мора бити минимум две године од дана извршене примопредаје, 

односно испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема возила. 
Напомена: Понуђач је у обавези да обезбеди постпродајну подршку за понуђено возило у 

овлашћеном сервису произвођача понуђеног возила на територији која је најближа седишту 
наручиоца. Понуђена возила морају бити нова. 

Понуђач даје наручиоцу возила гаранцију по најстрожим европским стандардима, обезбеђује 
сервисирање возила и оригиналне резервне делове. 

Наручилац може права из гаранције да оствари код понуђача и свих овлашћених сервиса овог 
произвођача у земљи и иностранству. 

Гаранцијом су покривени сви делови возила који су произведени од стране произвођача 
возила, за које се утврди да су неисправни, незадовољавајућег квалитета или погрешно уграђени, а 
у току нормалне експлоатације возила. 

 
 
8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Испорука добра у року од 10 дана од дана потписивања уговора. 
Добављач сноси све ризике од губитака и оштећења добра све док добро не буде испоручено. 
Место испоруке је седиште понуђача 

 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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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. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ПРЕМИЈА 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 укупну вредност понуде морају бити урачунати сви трошкови (царина и сви други 
трошкови који су везани за реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказивати ван 
понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати. 

Авансно плаћање је неприхватљиво. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.  
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на 

тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих 
њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона 
о јавним набавкама. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада 
и сл. се могу добити код следећих институција:  
a) Министарство финансија – www.mfin.gov.rs 
b) Министарство финансија - Пореска управа - poreskaupravars.org 
c) Министарство правде и државне управе – www.drazavnauprava.gov.rs 
d) Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – minrzs.gov.rs 
e) Министарство енергетике - www.merz.gov.rs/la 
 
11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail spasenoskis@gmail.com  или факсом на број 023/821-800 тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  

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.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 12/2018. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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.  
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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  

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 (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.  
  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  
 

Избор најповољније понуде извршиће се 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 ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, 
у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
15. 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. 

 

16. Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 
148. и 151.ЗЈН у  току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 
      Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу у складу са 
чланом 149. ЗЈН. 
      Захтев за заштиту права  задржава  даље активности наручиоца у поступку  јавне набавке у 

складу са чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог захтева за заштиту права и привременим 
мерама. 
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 Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
60.000,00  динара са назнаком набавке на коју се односи у складу са чланом 156. ЗЈН и то тако 
што се уплатница попуњава са следећим подацима: 
 сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ... (број или друга ознака конкретне јавне набавке, ако 

се подноси по други пут захтев за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту 
права поводом кога се плаћа такса- нпр. дел. број, датум сачињавања и сл.), 

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 
 шифра плаћања: 153 или 253; 
 бр. жиро рачуна: 840-742221843-57; 
 број модела 97; 
 позив на број: 50-016. 

  Уговор о јавној набавци ће бити закључен у законском року од истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

 Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија не одлучи 
другачије. 

 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 става 3, члана149. ЗЈН, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Све додатне информације у вези са овом набавком  могу се добити слањем захтева за појашњење 
на е-mail адресу spasenoskis@gmail.com                                                                       

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 

18. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
I Понуда ће бити одбијена:  
1) Уколико није прихватљива  
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе 
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву 
за подношење понуда.  
Битни недостаци понуде су:  
а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
д) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све 
услове из техничке спецификације.  
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне 
документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као понуђач или 
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као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или подизвођачима приликом припремања 
понуде  
3) Уколико је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист 
или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање 
наручиоца у току поступка јавне набавке.  
4) Уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне 
набавке:  
а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
б) учинио повреду конкуренције;  
в) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
5) Уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе 
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 
набавке, за период од претходне три године.  
. 
 
II Понуда може бити одбијена:  
1) због неуобичајено ниске цене.  
2) ако наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног 
органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 
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 брoj ________________ од __________________ за јавну набавку санитетског возила, ЈНМВ 
број __________ 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- САНИТЕТСКО ВОЗИЛО- _________ 

 
     

Ред.бр. О  П  И  С 
Јединица 

мере количина 

1 САНИТЕТСКО ВОЗИЛО КОМ 1 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок плаћања 
 

______________ дана од дана 
закључења уговора 

 
Рок испоруке  
 

__________________ дана од 
дана закључења 
уговора(максимално 30 дана) 

Гарантни рок: 
1. Гаранција за возило, општа- (минимум две 

године): 
 

 
______________године од 
дана извршене примопредаје; 
 

Рок за замену добра ______________ дана од дана 
пријема писане рекламације 
Наручиоца(максимум 15 дана) 

 
Место и начин испоруке 
 

Седиште понуђача 
 

 
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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ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

     
Број:_____________________ 
    
ПОНУЂАЧ:_______________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
САНИТЕТСКО ВОЗИЛО 

 
Број 

пози-
ције из 
обра-

сца 
понуде 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Цена по 
ЈМ без 
ПДВ-а 

(динара) 

ПДВ 
(динара) 

 

Цена по 
ЈМ са 

ПДВ-ом 
(динара) 

На�авна 
цена 

(динара) 
 

Трошко
ви 

превоза, 
царине 
осигура

ња, 
промета
-маржа  

(динара) 

Остали 
непоменути 

праћени 
трошкови 
везани за 

реализациј
у јн 

(навести 
врсту 

трошка и 
изразити у 
динарима) 

Процентуа-
лно учешће 

трошка  
( з�ир 

трошкова 
под 6 и 7) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 
(динара) 

1. 
 
       

                 
% 

 

  
 

 
 

 

 
 
   Потпис овлашћеног понуђача 

место       

Датум    М.П.     
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VI  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________ (назив 

понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца 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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VII  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 САНИТЕТСКО ВОЗИЛО, ЈН бр. 12/2018 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. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ                                                                       
Иве Лоле Рибара 16 
23210 Житиште 
023/821-010 
ПИБ 101376444 
МБ 08030553 

УГОВОР О НАБАВЦИ 
 

 
Закључен дана __________ године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 

између: 
1. ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ  улица Иве Лоле Рибара 13, 23210 Житиште матични број: 
08030553, ПИБ: 101376444, кога заступа директор др Дојнел Китареску, као наручилац (у даљем 
тексту купац) и 

 
2. ________________________________________________________________________, 
матични број: _____________, ПИБ: _______________ са седиштем у _____________________, 
улица _______________________, кога заступа ___________________________ (у даљем тексту: 
Продавац)  

 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 
68/2015) и других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности санитетског возила (број: ___________)  
- да је Продавац доставио понуду број:______ од _______________, која у потпуности одговара 
Спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и чини његов 
саставни део.  

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је купопродаја и испорука санитетског возила (у даљем тексту : добра), 
за потребе Дома здравља Житиште.  

Саставни део овог Уговора је понуда број ________ од ____________године.  
Продавац ће добро које је предмет овог уговора испоручити (заокружити и попунити):  
а) самостално;  
б) са подизвођачима:  
________________________________________________________ из      
___________________________________  
________________________________________________________ из 
___________________________________,  
в) заједнички, у групи са:  
________________________________________________________ из 
___________________________________ 
________________________________________________________из 
__________________________________ . 
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                                                                   Члан 2. 

Продавац ће наручиоцу испоручити добро по цени која је дата у понуди бр.______ од 
___________. године. 

Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Продавца у укупном износу од 
______________ динара без ПДВ-а, што са порезом на додату вредност укупно износи 
_____________ динара. 
 Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама. 

У цену су урачунати сви трошкови (царина и сви други трошкови који су везани за 
реализацију уговорене обавезе) и они се не могу посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати 
нити наплаћивати. 

Члан 3. 

Продавац се обавезује да санитетско возило из чл. 1 овог Уговора испоручи купцу у року од 
_______ дана од дана закључења уговора са свом припадајућом документацијом и предвиђеном 
опремом.  
 Приликом испоруке возила Извршилац је дужан да достави Уверење  Агенције  за безбедност 
саобраћаја РС о пренамени возила у амбулантно возило. Пренамена возила мора бити извршена у 
складу са законском регулативом РС. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају возила о 
чему се сачињава записник који потписују представници понуђача и наручиоца. Понуђач је дужан 
да отклони недостатке и одступања утврђена записником најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
дана сачињавања истог. Гарантни рок за испоручено возило почиње да тече од датума када је 
записнички константовано преузимање возила. 

Продавац сноси све ризике од губитака и оштећења добра све док добро не буде испоручено. 
Место испоруке је седиште понуђача. 

Члан 4. 

У случају да Продавац не изврши све своје уговорне обавезе, односно уколико не изврши 
испоруку добара у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан кашњења плати купцу износ од 
0,5% од укупно уговорене цене добара с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може 
прећи 5% уговорене цене.  

Купац ће наведену уговорну казну наплатити тако што ће исплатити износ на фактури 
умањен за одређени проценат, у зависности од броја дана кашњења с испоруком.  

Купац има право захтевати и уговорну казну и извршење уговора.  
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева накнаду штете. 
Случај више силе искључује примену уговорне казне. 

Члан 5. 

 Продавац даје следеће гаранције: 
Гаранција за возило (општа) од _______ године од дана извршене примопредаје, односно 

испоруке и извршеног квалитативно-квантитативног пријема возила. 
Продавац је у обавези да обезбеди постпродајну подршку за понуђено возило у овлашћеном 

сервису произвођача понуђеног возила на територији која је најближа седишту наручиоца. Списак 
овлашћених сервиса понуђача чине саставни део овог уговора. 

Продавац даје наручиоцу возила гаранцију по најстрожим европским стандардима, 
обезбеђује сервисирање возила и оригиналне резервне делове. 

Гаранцијом су покривени сви делови возила који су произведени од стране произвођача 
возила, за које се утврди да су неисправни, незадовољавајућег квалитета или погрешно уграђени, а 
у току нормалне експлоатације возила. 

Члан 6. 
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Купац  се обавезује да плати Продавцу цену добра из чл. 2 овог уговора по испостављенoм 
рачуну (фактури) по претходно извршеном пријему добра у року од ______________ дана од датума 
испоруке.  

Члан 7. 

Евентуална рекламација од стране Купца на испоручено добро мора бити сачињена у писаној 
форми и достављена Продавцу у року од 3 дана. 

Продавац је у обавези да замени исправним, одмах, а најкасније у року од _______ дана од 
дана пријема писане рекламације Купца. 

Члан 8. 

Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу 
уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране су 
обавезне да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 часа. Као случајеви више силе сматрају 
се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и 
други случајеви предвиђени Законом као виша сила. 

Члан 9. 

Уколико једна уговорна страна претрпи штету због неуредног испуњења уговорних обавеза 
друге уговорне стране, има право на накнаду тако причињене штете. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 
захтевати раскид Уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено 
извршила. 

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

Члан 10. 

Уколико се Продавац не придржава и не испуњава уговорене обавезе, наручилац ће му 
доставити изјаву о раскиду Уговора због неиспуњења обавеза, што ће представљати негативну 
референцу и разлог за одбијање понуде код будућих набавки. 

Члан 11. 

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

Члан 12. 

У случају спора по овом Уговору, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

Члан 13. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Купац задржава 2 (два) 
примерка а Продавац 2 (два) примерка. 
 
Купац, 
 Дом здравља Житиште 
 
____________________________ 

Продавац, 
 
 
 

____________________________ 
    Др Дојнел Китареску 
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НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац закључити 
са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке.  

Понуђач је дужан да сваку страну Модела уговора попуни, потпише и овери печатом, 
чиме потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора 
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 Модел уговора. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


