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Конкурсна документација ЈН ВВ 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 
68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, 
бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка
образовању комисије за јавн
припремљена је конкурсна документација за
санитетског возила са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља 
Прибоју. 

 
 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
 

1. Подаци о наручиоцу:  
Назив наручиоца:    Општина Прибој   
Адреса наручиоца:  12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој   
Матични број :         071582
ПИБ:                          101207254     
Шифра делатности:  8411    
Интернет страница наручиоца:   

     Врста наручиоца:    орган локалне самоуправе   
 

2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се
Закона о јавним набавкама („Сл.
уговора са изабраним понуђачем.
 

3. Предмет јавне набавке: добра 
медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју
Техничком спецификацијом добара

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

5. Контакт:  Вељко Бојовић и 
 

II ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 
   Предмет јавне набавке:

медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју
 

 Ознака из ОРН -

 Предмет јавне набавке није 

ЈН ВВ бр.2/19                                                                         

. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, 
Одлуке о покретању поступка 03 бр. 404-122 од 11.06.20

образовању комисије за јавну набавку 03 бр. 404-122-1 од 1
припремљена је конкурсна документација за отворени поступак јавне

са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Општина Прибој    

Адреса наручиоца:  12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој    
07158289 
101207254      

411     
Интернет страница наручиоца:   www.priboj.rs 
Врста наручиоца:    орган локалне самоуправе    

Врста поступка јавне набавке: 
За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак јавне набавке 

ним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15
уговора са изабраним понуђачем. 

Предмет јавне набавке: добра - Набавка санитетског возила 
медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, ЈН 

икацијом добара, која је саставни део ове конкурсне  документације.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

Вељко Бојовић и Огњенка Удовичић, е-mail:nabavke@priboj.rs.

НАБАВКЕ 

набавке: добра - Набавка санитетског возила са додатном 
медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, ЈН

- 34114121 – санитетска возила. 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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гласник РС“, 124/12, 14/15 и 
. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, 
.2019. год. и Решења о 

1 од 11.06.2019. године, 
отворени поступак јавне набавке - Набавка 

са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у 

јавне набавке сходно члану 32. 
14/15 и 68/15), ради закључења 

Набавка санитетског возила са додатном 
ЈН ВВ бр.2/19, у складу са 

саставни део ове конкурсне  документације. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

e@priboj.rs. 

Набавка санитетског возила са додатном 
, ЈН ВВ бр. 2/19 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ. 

3.1  Врста, техничке карактеристике (спецификације): 
 
Понуђач мора да понуди потпуно новo возило, што подразумева некоришћено возило са 
целокупном новом конструкцијом, уграђеним потпуно новим деловима и које се након 
испоруке први пут региструје. 
 
Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије. За 
сваку могућу неусаглашеност карактеристика понуђеног возила са законима, правилницима 
и стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара испоручилац 
истог. 
 
3.2 Квалитет, количина и опис добра: 
 
Понуђено добро мора у потпуности да испуњава захтеве дефинисане од стране Наручиоца. У 
случају да понуђено добро није у складу са захтевима наведеним у обрасцу VII  Техничка 
спецификација добара, понуда ће бити одбијена. 
 
3.3 Рок испоруке предметног добра је највише 90 календарских дана од дана закључења 
уговора. 
 
3.4 Место испоруке добра је: франко наручилац, ул. 12.јануар бр.108, 31 330 Прибој. 
 
3.5. Гарантни рок добара: 
 
Понуђач даје гарантни рок у минималном трајању од 24 месеца од дана обостраног 
потписивања записника о примопредаји испорученог добра. 
 
3.6 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 
Приликом испоруке, сачињава се записник о примопредаји испорученог добра, који 
обострано потписују представник наручиоца и понуђача коме је додељен уговор. 
 
Уколико се установи да испоручено добро има било какав недостатак или неисправност или 
непоузданост, наручилац је дужан да о томе сачини записник о рекламацији и достави га 
изабраном понуђачу, а понуђач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету 
отклони најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

 
Напомена: Детаљне техничке карактеристике дате су у обрасцу VII Техничка спецификација 
добара. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
А)  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) Закона) 
 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда;  
 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке 
понуде. 
 

2) Услов : 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). 
 
Доказ:  
 
Правна лица:  

1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног 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 и физичка лица:  
 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 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. 
 

Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе 
заједничке понуде. 
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3) Услов: 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) 
 

Доказ:  
 

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе  

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.  

 
  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ подносилац понуде 

доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке понуде.  

Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за 
одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и 
потврде осталих локалних органа/организација/установа. 

4) Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Доказ:  

Потписан и оверен образац „Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона“ (образац XII). 

Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе. 

5) Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), и то:  

- Да поседује решење носиоца дозволе за стављање у промет медицинског средства за све медицинске 
апарате и опрему који су предмет набавке, издато од стране Агенције за лекове и медицинска 
средства Србије; 

- Доказ:  Фотокопија решења. 

 
6) Да је добро атестирано од стране  Агенције за безбедност саобраћаја 

 
Доказ: Уверење о испитивању возила од стране Агенције за безбедност саобраћаја доставља се 
приликом испоруке возила. 
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Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуни сходно чл. 76. ЗЈН 
 
    Понуђач мора доставити  доказ да испуњава додатне услове везане за пословни капацитет, и то: 

1) Оригинал или копију уговора, изјаве, потврде или сл. произвођача понуђеног добра или његовог 
генералног дистрибутера, да је понуђач овлашћени продавац; 

2) Списак овлашћених сервисера предметног добра. 
 

 Доказ: Потврда да је понуђач овлашћени продавац и сервисер понуђеног возила издата од стране 
произвођача или његовог генералног дистрибутера. 

 
В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

1. Испуњеност обавезних услова из става А може се доказивати достављањем наведених доказа 
ИЛИ достављањем Изјаве понуђача (члана групе) о испуњавању обавезних услова- 
ОБРАЗАЦ IX, односно, ОБРАЗАЦ X - Изјаве подизвођача о испуњавању обавезних услова 
(ако понуђач наступа са подизвођачем). 

2. Доказ за услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН као и доказе којима се доказује испуњеност додатних 
услова из става Б) понуђач доставља уз понуду. Уколико сам понуђач који учествује у поступку 
јавне набавке не поседује решење АЛИМС-а, неопходно је да достави важеће овлашћење фирме 
која је носилац уписа предметног добра у Регистар медицинских средстава, а којим га овлашћује 
да може учествовати у предметној јавној набавци. Уколико понуђач тврди да медицинско 
средство који нуди не подлеже регистрацији код АЛИМС-а, дужан је да достави изјаву 
понуђача и/или потврду АЛИМС-а да предметно добро не подлеже регистрацији код АЛИМС-а.  

3. Уверење о испитивању возила од стране Агенције за безбедност саобраћаја, доставља се 
приликом испоруке возила. 

 
4. Пре доношења одлуке о додели уговора, понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за 

јавну набавку оцењена као најповољнија, дужан је, на захтев наручиоца, да достави на увид 
доказе (оригинале или оверене фотокопије). Ако понуђач у остављеном, примереном року који 
не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
5. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова. Довољно је приложити копију Решења о упису у Регистар 
понуђача. 

 
6. 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. 

7. Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН 
или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни. 

 
8. 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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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке добра - Набавка санитетског возила са 
додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју је најнижа понуђена цена. 

 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће се доделити 
понуђачу који је понудио краћи рок испоруке предметног добра. 

 
Уколико су понуђачи понудили исту цену и исти рок испоруке добара, уговор ће бити додељен 
понуђачу који понуди дужи гарантни за понуђено добро у целини. 

 
У ситуацији када су предметни понуђачи, поред једнаких цена и рока испоруке добара, понудили и 
исти гарантни рок, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен жребом у присуству 
чланова комисије и представника понуђача чије су понуде једнаке.  
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.  Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 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. О поступку жребања водиће се записник.  
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
. 

    VI   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Језик 
 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику. 
 

Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и 
оверени од стране судског тумача. 

 
2. Упутство о начину попуњавања обрасца 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима, оверена 
печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, свако белење 
или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 

 
3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ  

 VII Техничка спецификација добара 

● VIII  Образац понуде 

У  обрасцу  понуде   уписати   назив  понуђача   и   све  податке  о  понуђачу;   заокружити понуђени 
одговор а или б или в у вези са наступом понуђача, односно да ли понуђач наступа самостално, са 
подизвођачем или са заједничком понудом; заокружити ДА или НЕ за начин плаћања уписати назив 
произвођача и тип возила; рок испоруке, гарантни  рок,  рок  важења  понуде  и  укупну  цену  добра,са  
и  без  ПДВ- а.  
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Уколико понуђач наступа са заједничком понудом, потребно је доставити и “Споразум чланова 
групе“. 
 IХ Образац  изјавe понуђача  (члана групе) о испуњавању обавезних услова; 
 
 X Образац  изјавe подизвођача о испуњавању обавезних  услова  

           (ако понуђач наступа са подизвођачем); 
 XI Образац изјаве о независној понуди  
 ХII Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона  
 ХIII Образац трошковa припреме понуде (није обавезно доставити). 
 ХIV Модел уговора  
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно овлашћени члан 
групе понуђача је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са 
Моделом уговора. 
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из групе понуђача. 

     Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.  
 Документација којом се доказује испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН и додатних услова 
из прилога IV. став Б) Додатни услови које понуђач мора да испуни сходно чл. 76. ЗЈН. 



4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

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

Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 15.07.2019. год. 
(понедељак) до 10,00 на адресу  Општина Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, са назнаком НЕ 
ОТВАРАТИ - понуда за набавку санитетског возила, ЈН ВВ бр. 2/19. 

На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају подношења 
заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих чланова. 

4.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

4.2. Подношење понуде са подизвођачем 

Ако понуђач у Обрасцу понуде наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу 
дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на подизвођаче. 

Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног понуђача. Подизвођачи не 
могу  да испуњавају додатне услове уместо понуђача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној документацији, 
осим у случајевима прописаним Законом. 

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

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у другој 
понуди. 

Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној набавци. 

Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у 
заједничкој понуди, у истој јавној набавци. 

4.3. Подношење заједничке понуде 

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

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

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача биће одбијена 
као неприхватљива. 

Пожељно је да споразум чланова групе садржи и податке о: 
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
3) понуђачу који ће издати рачун; 
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају и доказују заједно. 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуда 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. 
 
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у динарском 
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износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се доставити нови 
одговарајући обрасци који прате измену (допуну). 
 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу наручиоца 
Општина Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој до 15.07.2019. год. до 10,00 часова са назнаком: 
 „Измена понуде за набавку санитетског возила, ЈН ВВ бр. 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  
„Допуна понуде за набавку санитетског возила, ЈН ВВ бр. 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за набавку санитетског возила, ЈН ВВ бр. 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за набавку санитетског возила, ЈН ВВ бр. 2/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, 
15.07.2019.год. у 10,15 часова у просторијама Општинске управе општине Прибој. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму 
Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.  
 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК, КАО 
И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
8. 1 Начин и рок плаћања: По испоруци добра и у року од 45 дана од дана пријема рачуна. Рачун се 
испоставља на основу овереног записника о примопредаји добара. 
 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун добављача. Авансно плаћање није предвиђено. 

8.2 Рок испоруке 
Рок испоруке предметног добра је највише 90 календарских дана од дана закључења уговора. 
 
8.3 Место испоруке добра је: франко наручилац ул. 12 јануар 108, 31 330 Прибој. 

8.4 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека 
рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока 
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 

8.5 Гарантни рок: Понуђач даје гарантни рок у минималном трајању од 24 месеца од дана обостраног 
потписивања записника о примопредаји испорученог добра.  
 
9. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а.  
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Јединичнe ценe из понуде су фиксне. Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови транспорта, шпедиције и др.). 
 
10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
10.1 Понуђач коме се додели уговор дужан да приликом потписивања уговора или у року од 5 
календарских дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу уредно 
оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро извршење посла и 
доказ да је меница евидентирана у Регистру меница, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а 
у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и 
роком важења 30  дана дужим од дана коначног извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока 
за завршетак радова има за последицу и продужење рока менице и меничног овлашћења за исти број 
дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
 
10.2 Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје возила наручиоцу преда бланко 
сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року,у износу од 10% 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а,у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом 
„без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног 
гарантног рока. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру 
меница и овлашћења који води НБС. 
 
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од стране пословне 
банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена средства 
финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства финансијског обезбеђења 
доставља носилац или члан групе. 

 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ

 СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
12. ПОВЕРЉИВИ  ПОДАЦИ 

 
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим позитивним 
прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим је на поверљивост 
утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком „пов“). 

 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве подносилац 
понуде означио у понуди. 

 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда. 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ул. 12. јануар 
бр. 108, 31 330 Прибој или на e-mail: nabavke@priboj.rs тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу 
и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5  (пет) 
дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ВВ бр.2/19”. 

 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 
 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА 
 

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

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

 
15. 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 
ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и 
привреде Београд, интернет адреса:www.poreskauprava.gov.rs. 

 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 
Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите 
животне средине Београд, интернет адреса:www.merz.gov.rs . 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

16. 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. 

17. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или прецрта) и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда. 

 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин: 

- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним; 

- 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. 

 
18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 

 
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико 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 предходне три (3) године. 
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и конкурсном 
документацијом. 
 
19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања 
понуда, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда 
и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца у року од три дана 
од дана доношења. 
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20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 
Прибој а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 

 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
nabavke@priboj.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева. 

 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 
додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок 
за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1. назив и адресу подносиоца захтева и лице законтакт; 
2. назив и адресу наручиоца; 
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6. потврду о уплати таксе из члана 156.ЗЈН; 
7. потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 
налога. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 

динара; (4) број рачуна:840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштитуправа; 
(7) сврха: ЗЗП; Општина Прибој, ул. 12.јануар бр.108, ЈН ВВ бр.2/19; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1,или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава),или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом.Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 160.ЗЈН. 

 
21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 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. Ако изабрани понуђач 
одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац задржава право да у том случају 
закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени комисије друга на ранг листи. 
 

22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 
 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци.
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VII       ТЕХНИЧКE СПЕЦИФИКАЦИЈE 
 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА: 
 
Мотор: дизел, минимално EURO 6 
Снага мотора: минимално 110 kW 
Запремина мотора: max 2000ccm 
Дужина возила: 5350 - 5450 mm 
Ширина возила без ретровизора: 1900-2000 mm 
 Висина возила: 2400-2500 mm. 
Димензије болесничког простора (минималне пре опремања): 
- дужина 2900-3000 mm 
- ширина 1650-1750 mm у најширем делу  
- висина 1900-2000 mm 
Запремина болесничког дела: 9-10 m3 
Број седишта 2+1 у возачкој кабини + 3 седишта у болесничкој кабини 
Међуосовинско растојање : 3.300-3.400 mm 
Мењач: мануелни, минимум 6+рикверц. 
Погон на сва 4 точка 
AIR BAG за возача  
Серво управљање 
ESC, ABS, ASR, помоћ за вожњу узбрдо 
Централно закључавање 
Простор за возача и сувозача 1+2 одвојен од простора за смештај пацијента 
Седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима,  
Клима уређај  
Радио , MP3 player са звучницима 
 
МЕДИЦИНСКА И ОСТАЛА ОПРЕМА 
 
-Фиксни сет за кисеоник (боца 10 лит., редуцир притиска са манометром, развод кисеоника до 
прикључка, протокомер са протоком од 0-15лит/мин. са овлаживачем, маском и цревом за 
кисеонк) 
 
-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, 
висина носила (са извученим точковима) мин. 900 мм, могућност подешавања наслона до 65 
степени, носивост мин.180 кг,  душек пресвучен материјалом који се лако пере и дезинфикује. 
 
- Дефибрилатор: портабилни бифазични, са ручком за ношење, TFT LCD дисплеј у боји мин. 6,5”, 
две величине папучица, могућност рада на батерију мин. 200 шокова на 200Ј или мин. 4 сата 
континуираног ЕКГ мониторинга, пуњење батерија макс. 2,5 сата, опсег нивоа енергије 
дефрибилације 2-360Ј или више, брзина пуњења од 0 до 270Ј макс. 5 сек., брз опоравак базне 
линије ЕКГ-а након дефибрилације макс. 5 сек., свакодневно аутоматско тестирање батерије и 
целог апарата, визуелна и звучна индикација напуњености енергије, аутоматска детекција 
аритмија са звучним и визуелним алармима, аутоматско штампање извештаја о дефибрилацији, 
трајање ЕКГ криве 2 сек. пре и 6 сек. после дефибрилације, заштита од вибрација по стандарду 
EN1789 или одговарајући, функције мониторинга ЕКГ сигнала, прибор (ЕКГ кабл са 3 вода, 
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интегрисана акумулаторска батерија, транспортна торба, прибор за АЕД, самолепљиве електроде 
5 ком., термални папир 10 ком., упутство за употребу). 
 
-ЕКГ апарат 6-канални портабилни,  рад на батерије мин. 6 сати мониторинга или 30 мин. 
штампе, колор екран са контролама на додир (touch screen), Уз апарат испоручити сав неопходан 
прибор за рад (екг кабал, пуњач, електроде екстремитета, грудно усисне електроде, транспортну 
торбу) и 2 ролне термалног папира. 
- Аспиратор: аутоматско пуњење батерија, од високоотпорне пластике са посудом од мин. 
1000мл са затварајућим вентилом, антибактеријски хидрофобни филтер, аспирациона CH2O 
канила, проток мин. 15лит/мин 
- Политрауматско носило од алуминијума, могућност склапања мин. 210х40х6цм, тежина до 
10кг, носивост мин. 160кг 
- Кардиолошка столица од алуминијума, 4 ручке, два точка, димензије мин. 70х50х90цм, 
носивост до 160кг  
-Пулсни оксиметар 
-Спинална даска са каишевима за фиксирање пацијента 
-Крагне сет 3 величине 
-Мерач притиска зидни 
-Имобилизатор за главу 
-Имобилизатор за кичму КЕД  
-Платнено помоћно носило 
-Носач за инфузије на плафону минимум за две боце са адекватним начином причвршћивања 
боца у току транспорта. 
-Независна вентилација и грејање болесничког дела са командама из болесничког простора 
-Независна клима у болесничком делу 
-Циљана независна светла у зони изнад носила што омогућује циљано осветљење комплетног 
тела пацијента. Целом дужином возила ЛЕД расвета.Сва светла се укључују независно са 
командне табле у болесничком простору. Светло за осветљење простора иза возила. 
-Анатомско седиште са руконаслоном и појасевима између преградног зида и носила иза главе 
пацијента   
-Лекарско седиште у правцу вожње, са руконаслонима и појасом. 
-Тврда равна подлога позади испод носила са ПВЦ облогом, кисело-отпорном и 
антибактеријском 
- Светлосна ЛЕД конзола целом ширином крова са две светлосне групе.  
-Електронска хорна са завијајућим тоном 12 V, 100 W, 300 ma/7,8a, са 6 мелодија и спикерфоном. 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: ______________________ дин. 
 

                                   ПДВ: _______________________ дин. 

                                УКУПНО СА ПДВ-ом: ___________________ дин. 

 

датум  2019. год. М.П.  ПОТПИС 
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 
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VIII 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- Општи подаци о понуђачу 
 

Понуда бр. ______________од __________.2019. год. за ЈН ВВ бр.2/19 - Набавка 
санитетског возила са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у 
Прибоју. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

Седиште (општина и адреса) понуђача: 

Матични број понуђача: 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

Телефон: 

e-mail: 

Име особе за контакт: 

Текући рачун 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 лица 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 лица 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 лица 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 они понуђачи који 
подносе заједничку понуду. 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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 

Предмет: Набавка санитетског возила са додатном медицинском опремом 
за потребе Дома здравља у Прибоју, ЈН ВВ бр. 2/19 

Понуду дајем (заокружити) 
 
А) самостално; Б) са подизвођачем; В) као група понуђача 

Начин плаћања: 
по испоруци добара и у року до 45 дана од дана 
пријема рачуна 

         
           ДА                            НЕ 

Рок испоруке добара: 
 
највише 90 календарских дана од дана закључења 
уговора 
 

 
____________________ дана

 
      Назив произвођача и тип возила: 

 
 
 

 

Гарантни рок: 
 
Најмање 24 месеца од дана обостраног 
потписивања записника о примопредаји 
испорученог добра 

 
 

  месеци 

Рок важења понуде: 
 
најмање 60 календарских дана од дана отварања 
понуде 

 
 

__________________ дана 

 
Укупна цена 

без ПДВ-а : 

са ПДВ-ом: 

 
   дин. 

   дин. 

НАПОМЕНА: 

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. 

                                                                                                                      ПОНУЂАЧ 

 
               Место и датум                                                                            Име и презиме овлашћеног лица 
               ___________________                                М.П.                           ____________________________ 
                                                                                                                      Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                              ___________________________



Конкурсна документација ЈН ВВ 

IX 

понуђача о испуњавању обавезних услова
 

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

 
 

 
Понуђач (члан групе) 

 

  
(навести назив понуђача-

 
у поступку јавне набавке ЈН
медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју
члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то

 
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
 

   Понуђач и његов законс
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;

 
   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). 

 
 

датум,  2019.

 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
 
Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.

ЈН ВВ бр.2/19                                                                         

И з ј а в а 
понуђача о испуњавању обавезних услова

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

И З Ј А В У 

 из  
-члана групе) 

ЈН ВВ бр. 2/19 – Набавка санитетског возила
медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, испуњава све услове из 

абавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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 

преваре; 

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

2019. год. М.П.  ПОТПИС 
ПОДНОСИОЦА

(овлашћено лице групе понуђача)

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

Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.
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понуђача о испуњавању обавезних услова 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 

  

Набавка санитетског возила са додатном 
испуњава све услове из 

абавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то 

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

ки 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 

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

ПОТПИС 
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

(овлашћено лице групе понуђача) 

Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке понуде.
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X 

подизвођач
 

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

 

 
Подизвођач   

(навести назив
  

у поступку јавне набавке ЈН
медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју
члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавк

 
 

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

 
   Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична д
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело

 
  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе кад
територији); 

 
  Подизвођач 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

 
 
 
 
 
 
 

датум,  2019.
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И з ј а в а 
подизвођача о испуњавању обавезних услова

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

И З Ј А В У 

 из 
(навести назив подизвођача) 

ЈН ВВ бр. 2/19 – Набавка санитетског возила 
медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, испуњава све услове из 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавк

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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

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

Подизвођач 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 понуде.

2019. год. М.П.  
ПОДИЗВОЂАЧА
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а о испуњавању обавезних услова 

У складу са чланом 77. став 4.Закона, под пуном материјалном и кривичном 

  

возила са додатном 
испуњава све услове из 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

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 

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
а има седиште на њеној 

Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

понуде. 

 ПОТПИС 
ПОДИЗВОЂАЧА 
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XI 
 
У складу са чланом 26. Закона,  из  , 

(назив понуђача) 
 
 

у поступку јавне набавке  ЈН ВВ бр. 2/19 – Набавка санитетског возила са додатном 
медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, као одговорно лице 
понуђача, дајем 

  
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добра – Набавка санитетског возила са додатном медицинском 
опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, за коју наручилац спроводи отворени 
поступак јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

датум,  2019. год. М.П.  ПОТПИС 
ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

 
 

(овлашћено лице члана групе) 
 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења 
заједничке понуде. 

 
 



Конкурсна документација ЈН ВВ бр.2/19                                                                                                          26 од 31  

XII                                          ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 
 

 
 
 
Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, ________________________________________,  

назив понуђача 
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача),  дајем следећу  

 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач 
_______________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
                            назив понуђача  

 
Набавка санитетског возила са додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у 
Прибоју, ЈН ВВ бр. 2/19, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Датум:                 М.П.       Потпис понуђача 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
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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XIII                            ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________  

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 
   

 
 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

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

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени 
у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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XIV 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
о јавној набавци добара – Набавка санитетског возила  са додатном медицинском 

опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, ЈН ВВ бр. 2/18 
 

Закључен дана  2019. год, између: 
 
 
НАРУЧИЛАЦ  
Општина Прибој, ул. 12.јануар бр.108, 31 330 Прибој, ПИБ 101207254, коју заступа Лазар Рвовић, 
председник општине Прибој (у даљем тексту: Наручилац),  
 
и 
 
ДОБАВЉАЧ 
_______________________________са седиштем у _______________________________  

назив добављача 
ул._______________________ бр. ______, ПИБ_______________кога заступа ________ 

адреса 
_____________________________________________ (у даљем тексту: Добављач). 
 
или  
 
Носилац посла ______________________са седиштем у __________________________ 
                               назив носиоца посла 
ул.____________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 

адреса 
_____________________________ (у даљем тексту: Добављач) са члановима групе  
 
___________________________________са седиштем у __________________________  

назив члана групе 
ул.________________________________бр. ______, ПИБ_________________________ и 

адреса 
___________________________________са седиштем у __________________________  

назив члана групе 
ул.________________________________бр. ______, ПИБ_________________________ и 

адреса 
или 
Носилац посла ________________________са седиштем у ________________________  
                               назив носиоца посла 
ул._______________________________бр. ______, ПИБ________________ кога заступа 

адреса 
_____________________________ (у даљем тексту: : Добављач) са подизвођачем 
 
_________________________________са седиштем у ____________________________  
               назив  подизвођача 
ул._________________________________бр. ______, ПИБ_________________________  

адреса 
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Члан 1. 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

- да је наручилац у складу са чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) спровео отворени поступак jавне набавке 
чији је предмет - Набавка санитетског возила са додатном медицинском 
опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, ЈН ВВ бр. 2/19; 

- да је добављач у поступку јавне набавке ЈН ВВ бр.2/19 доставио понуду која је код 
Наручиоца заведена под бр. ________од______2019.год. (број уписује Наручилац);  

 
- да је наручилац својом Одлуком о додели уговора бр._____од_______2019. год. 

(број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену добављача од 
___________________дин. без ПДВ-а, односно _________________дин.са ПДВ- ом; 

 
- да  је  добављач доставио  Наручиоцу Споразум бр._______од ________2019. год. 

потписан и оверен од стране свих чланова групе понуђача, којим је 
____________________________овлашћен за закључивање уговора са Наручиоцем; 

 
- да ће наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун _________________ 

отворен код пословне банке _____________________________. 
 

Члан 2. 
 

   Добављач се са своје стране обавезује да наручиоцу испоручи санитетско возило са 
додатном медицинском опремом за потребе Дома здравља у Прибоју, у свему према 
понуди добављача бр.______од _________2019. године (број уписује наручилац) и 
обрасцу Техничке спецификације добара, који су саставни делови овог уговора. 

 
Члан 3. 

 
      Добављач се обавезује да предметно добро испоручи у року од _____календарских 
дана од дана закључења уговора, франко наручилац ул. 12.јануар бр.108, Прибој, по 
цени од ______________динара без ПДВ-а, односно ________________динара са ПДВ-ом. 

 
          Цена је фиксна и не може се мењати. 

      Понуђеном ценом добављач је обухватио: набавну вредност, транспортне трошкове, 
осигурање од транспортних ризика и друге трошкове у вези са испоруком предметног 
добра. 

Члан 4. 
 

        Наручилац се са своје стране обавезује да уговорену цену из члана 3. овог уговора 
плати добављачу по обављеној испоруци и у року од 45 дана од дана пријема рачуна. 
 
         Рачун се испоставља на основу овереног записника о примопредаји предметног 
добра који обострано потписују представник наручиоца и добављача. 
 
          Уколико се установи да испоручено добро има било какав недостатак или 
неисправност или непоузданост, наручилац је дужан да о томе сачини записник о 
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рекламацији и достави га добављачу, а добављач се обавезује да записнички утврђене 
недостатке у квалитету отклони најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

 
Члан 6. 

 
Добављач се обавезује да приликом испоруке добра достави наручиоцу целокупну 

пратећу документацију са карактеристикама возила (упутство за коришћење, гарантну 
књижицу, сервисну књижицу и сл.), сет обавезне опреме: преносни апарат за гашење 
пожара, сигурносни троугао, опрема за пружање прве помоћи према стандарду, 
светлоодбојни прслук, уже или полуга за вучу возила; доказ о извршеном техничком 
прегледу за предметно возило и сву осталу документацију потребну за регистрацију 
возила, као и уверење о испитивању возила од стране Агенције за безбедност саобраћаја. 

 
Члан 7. 

 
Добављач је дужан да приликом потписивања уговора или у року од 5 календарских 

дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу уредно 
оверену и потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро извршење 
посла и доказ да је меница евидентирана у Регистру меница, у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана коначног 
извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за 
последицу и продужење рока менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће 
бити продужен и рок за завршетак радова. 

 
Наручилац ће реализовати депоновану бланко соло меницу за добро извршење посла 

у случају да добављач не изврши обавезе из Уговора које се односе на уговорен рок 
испоруке и квалитет испорученог добра, као и у случају да не изврши друге уговорене 
обавезе у складу са Уговором. 
 

У случају да добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 
реализује бланко соло меницу за добро извршење посла, као и да захтева накнаду 
трошкова насталих због накнадне набавке добара од другог понуђача добара. 

 
Члан 8. 

 
Добављач даје гарантни рок  у  минималном  трајању  од ____месеци  од дана 

обостраног потписивања записника о примопредаји испорученог добра. 
 

Добављач је дужан да омогући редован сервис возила у гарантном року. Уколико се у 
гарантном року појаве недостаци, понуђач је дужан да их без одлагања отклони у 
најкраћем могућем року, о свом трошку. 

Члан 9. 
 

Добављач је дужан да приликом примопредаје добра преда бланко сопствену меницу 
и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року у корист наручиоца, 
у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом 
,,без протеста“, роком доспећа ,,по виђењу“ и роком важења 10 (десет) дана дужим од 
уговореног гарантног рока. 
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Добављач је у обавези да приликом достављања меница и меничног овлашћења, 

преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, издатог од 
стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат 
од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 

Наручилац ће реализовати депоновану бланко соло меницу ако добављач не отклони 
недостатке у гарантом року или не замени добро са недостацима новим. 

 

Члан 10. 
 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, као и други 
прописи који регулишу ову материју. 

 
Члан 11. 

 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 
да споразум није могућ, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 

 
Члан 12. 

 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за 
сваку уговорну страну. 

 
 

ДОБАВЉАЧ                                                                                         НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                                                        ОПШТИНА ПРИБОЈ                                                             
____________________________                                                                 ____________________


