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Наоснову члана39. став 1. и 61. Законаојавним 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 Републике Србије“ бр. 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 404-101/2019-03-1 од 08.05.2019. године и Решења о 
образовању Комисије бр. 404-101/2019-03-1 од 08.05.2019.године, припремљена је: 

 
 
 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
за јавну набавку мале вредности 

ЈН бр. 35/2019 
 
 
 
 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља страна 
1.  Општи подаци о јавној набавци  3 
2.  

 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.  

4 

3.  Техничка документација и планови  11 
4.  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова  
12 

5.  Критеријум за избор најповољније понуде  15 

6.  Образци који чине саставни део понуде   16 
7.  Модел уговора 28 
8.  Упутство понуђачима како да сачине понуду 31 

Укупан број страна конкурсне документације: 37 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 1. Подаци о наручиоцу 
   Наручилац:  Општина Петровац на Млави 
    Адреса: ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави  
    Интернет страница:  www.petrovacnamlavi.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности, у складу са чланом 39. став 1.Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 35/2019 је набавка медицинске опреме. 
Јавна набавка је обликована у две партије. 
Партија 1 – Ултразвучни апарат 
Партија 2 – Инкубатор за бебе 

Шифра из општег речника јавне набавке: 
33100000 Медицинска опрема 

 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи са циљем закључивања уговора о јавној набавци. 

 
5. Контакт (лице или служба)  

За конкурсну документрацију: Марина Бачкић,  
За техничка питања: Др Светлана Станојевић 
Контакт се може остварити путем е-маила: marina@petrovacnamlavi.rs    
Радно време наручиоца је понедељак – петак, од 7 до 15 часова. Захтеви упућени факсом или 
електронском поштом ван радног времена биће примљени првог наредног радног дана. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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. 
 
 
 
Партија 1  
Ултразвучни колор доплер апарат са две сонде за потребе гинекологије и акушерства 
 
Минималне техничке карактеристике које апарат треба да испуни 
1 2 3 4 

Р.бр. Минимални технички захтев ДА / НЕ Локација где се налази доказ 
да је захтевана к-ка испуњена 

1. 

Стационарни ултразвучни апарат 
са минимум15инчним колорЛЕД 
монитором високе резолуције, 
максималне тежине 55 кг са 
интегрисаном батеријом 

  

2. 

Контролна конзола са 
интегрисаном алфанумеричком 
тастатуром и позадинским 
осветљењем (не признаје се 
тастатура за извлачење) са 
могућношћу подешавања конзоле 
горе-доле 

  

3. 
Минимално 3 програмабилна 
тастера за корисника интегрисана у 
контролном панелу 

  

4. 
ТГЦ интегрисан у контролној 
конзоли у виду 8 физичких клизача 
– слајдера. Апарат поседује ЛГЦ 

  

5. Минимално три активна конектора 
за сонде    

6. 

Динамички опсег система 
минимално 220 dB, са 
подешавањем у корацима од по 5 
dB 

  

7. Интегрисани HDD капацитета 
минимално 1 TB   

8. 
Могућност архивирања у  
DCM,BMP,JPG,TIFF,AVI 
форматима 

  

9. Апарат мора поседовати 
минимално 3 УСБ порта   

10. Интегрисан DVD R/W   
11. Модови рада: B, M, Color Doppler,   
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Power Doppler, Directional Power, 
PW/HPRF 

12. 
Direkcioni power dopler, 
Duplex,Triplex, Auto PW tracing i 
kalkulacije 

  

13. Frame rate у B моду минимално 400 
f/s   

14. 

Програм за аутооптимизацију у B 
моду, Color моду i PW моду:  
Intelligent Image Optimization или 
одговарајуће 

  

15. 

Напредна технологија за 
побољшање слике: 
SpeckleReductionfilter  или 
одговарајуће 

  

16. 
Напредна технологија за Spatial 
Compounding Imaging – навести 
назив технологије 

  

17. 
Ткивни хармоник који користи 
најсавременију технологију - 
навести назив технологије 

  

18. 

Програми и калкулације за 
дијагностичку примену у 
областима: Опстетриција и 
гинекологија, УЗ абдомена, 
педијатрија, мали органи, 
Урологија, Васкуларна и 
Кардиологија (Shared Service) 

  

19. 

Постпроцесирање снимљених 
података које омогућава накнадну 
промену параметара у В, М, Колор, 
PW моду 

  

20. 

Уграђени софтвер у виду 
туторијала који омогућава лако 
учење скенирања и технике 
манипулације сондом на пацијенту, 
кроз стандардне пресеке доступне 
за гинекологију, акушерство, мале 
органе, абдомен, тироидеу (навести 
назив софтвера); Притиском на 
једно дугме, на ултразвучном 
апарату су доступне информације у 
виду слика, начина на који се сонда 
дртжи на пацијенту и текста који 
објашнјава сонограферу како да 
изврши жељени преглед. 

  

21. Могућност приказа соно слике од 
ивице до ивице екрана притиском   
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на једно дугме ради боље 
визуализације 

22. 
Могућност зумирања у живој и 
замрзнутој слици, PAN ZOOM i 
SPOT ZUM минимално 10 пута 

  

23. Могућност надоградње на Contrast 
Imagaing   

24. 
Могућност надоградње 
панорамског снимања у реалном 
времену доступно на свим сондама 

  

25. Могућност надоградње на 4D   

26. Могућност надоградње наMulti 
Slice Imaging   

27. 
Могућност надоградње на 
еластографију без компресије 
природним додиром 

  

28. 

Уз апарат испоручити и: 
1)  Конвексна сонда 

,фрекв.опсега од 2,0  до 6,0 
MHz или шире, мин FoV 72 
степени  

2) Ендовагинална сонда, 
фрекв.опсега 4,0-12,0 MHz 
или шире, мин FoV 150 
степени 

  

 
 
 
Техничко-технолошке предности 

Т1 Комплетан кориснички 
интерфејс ултразвучне 
апликације доступан поред 
енглеског, на српском 
језику – 10 пондера 

  

Т2 Проширено поље прегледа 
ExFoV омогућено на 
конвексним сондама: 
Конвексна сонда – 
проширење ExFoV на 92 
степена; 
Ендовагинална сонда - 
проширење ExFoV на 190 
степени; - 10 пондера 

  

Т3 Максимална дубина 
приказа, минимално 38,8 цм 
у зависности од прикључене 
сонде – 10 пондера 
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Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави каталог произвођача на 
српском и и енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим 
карактеристикама добара која нуди, и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити 
да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације.  
Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача 
добара или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да са 
држи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца. 
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и изјаву произвођача или европског 
заступника да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу 
наћи у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним 
бројевима из табеле техничке спецификације.  
У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране 
произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену 
карактеристику.  
Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од 
стране произвођача или изјаву произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, која 
нису у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду о дбити као 
неодговарајућу. 
Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване 
конкурсном документацијом из табеле техничке спецификације до карактеристика 
нумерисаних словом Т. Карактеристике нумерисане Т.X представљају Техничко –
технолошке предности које апарат може, а и не мора да поседује, те се као такве посебно 
вреднују, како је дато у табели. Укупан број пондера који се може остварити је 30 
(тридесет). 
Методологија оцењивања техничко-технолошких предности одвијаће се према следећем 
систему, за сваку ставку појединачно: 

- Понуђачу, чији понуђени уређај задовољава карактеристику описану као техничко-
технолошку предност, биће додељен максималан број пондера за ту 
карактеристику. У супротном, уколико не испуњава карактеристику из табеле 
Техничко-технолошке предности, неће му се додељивати пондери, односно број 
пондера који ће остварити је 0 (нула) 

 
Напомена: Уписати у празне колоне да ли понуђени апарат поседује тражено. 
Обавезе испоручиоца опреме: 
- да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад 
уређаја 
- да достави упутство за употребу и основно одржавање на енглеском и српском језику. 
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Напомена:Понуђач је дужан да овери печатом и потпише поглавље и достави уз понуду 
образац II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА, чиме потврђује 
да испуњава минималне техничке карактеристике медицинске опреме. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Партија 2   Стационарни инкубатор за бебе 

Р.бр. Минималне карактеристике ДА/НЕ Напомена 
1. Pristup pomoću 4 otvora i 2 iris otvora   
2. Dvostruki monitoring temperature kože   

3.  2-4-8-12-24 časovni trend: temperature vazduhe, 
temperature kože bebe, vlažnosti, koncentracije O2 

  

4. Sedmodnevni trendovi dobitka/gubitka telesne težine    

5. Opseg temperature kada se meri vazduh unutar inkubatora 
20°C  do 39°C, uz potvrdu kada želite preko 37°C 

  

6. brzina protoka strujanja vazduha preko madraca <10cm/sec                                                               

7. Opseg temperature kada se temperatura kože bebe 34°C  do 
38°C , uz potvrdu kada želite preko 37°C 

  

8. Integrisana servo kontrola vlage uz opseg od 30 do 95% uz 
tačnost do 6 % 

  

      9. Integrisana servo kontrola kiseonika preciznosti ± 2% pune 
skale 

  

    10. Kalibracija O2 se može vršiti ambijentalnim vazduhom ili 
100% kiseonikom 

  

     11. Elektroluminescentni ekran za prikaz vlage, temperature, 
kiseonika i težine 

  

     12. Integrisana ugradjena vaga opsega do 7 kg, rezolucije 1g, 
tačnosti 2 g do 2 kg 

  

     13. Podešavanje opsega kiseonika 21-65%   
     14. Interni nivo šuma 47 – 49 dB.   

     15. 

Postojanje alarma: 
- Visoke/niske temperature kože bebe 
- temperature vazduha 
- greška sonde za merenje temperature 
vazduha 
- greška sonde za merenje temperature bebe 
- vlažnost 
- Visoke/niske koncentracije kiseonika 
- griješka malog protoka vazduha 
- zahtevana kalibracija senzora kiseonika 

      -          greška senzora kiseonika 

  

     16. 

Postojanje sistemskih alarma: 
 

-          greške motora 
-          greške senzorskog modula 
-          greške grejača 
-          diskonekcije senzora  
-           zaglavljenog tastera 
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Напомена: Уписати у празне колоне да ли понуђени апарат поседује тражено. 
Обавезе и споручиоцао преме: 
 
- да изврши обуку корисника за употребу уређаја одмах по монтажи и пуштању у рад уређаја 
- да достави упутство за употребу и основно одржавање на енглеском и српском језику. 
 
Напомена: Понуђач је дужан да овери печатом и потпише поглавље и достави уз понуду образац  
II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС ДОБАРА, чиме потврђује да испуњава 
минималне техничке карактеристике медицинске опреме. 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     17. Mogućnost ugradnje držača tubusa, nosača infuzije i police 
za monitor 

  

     18. Nagib madraca  ±12°,  tolerancija nagiba ±1°   
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Није саставни део конкурсне документације за ову јавну набавку. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 
за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у 
следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 
1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући 
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављуВИ ове 
конкурсне документације), којом 
понуђач 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) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

 
ДОДАТНИ  УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступк у јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује наначин дефинисан у 
наредној табели, и то: 
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Р.бр. ДОДАТНИ 
УСЛОВИ 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 
 

Доставити каталог 
или извод из 
каталога и слично 
којим се доказују 
карактеристике  
добара које понуђач 
нуди у предметној 
јавној набавци а 
сходно траженом 
 

Понуђач је дужан да достави оригиналaн  каталог и слично 
где треба да обележи тражене техничке карактеристике из 
табеле минималних техничких карактеристика које 
понуђена опрема поседује како би се недвосмислено 
утврдило да понуђач испуњава минималне техничке 
карактеристике. 

2. Доставити решење 
АЛИМС-а за 
понуђено добро 

Достављање решења Агенције за лекове и медицинска 
средства 
 

 
 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 Испуњеност обавезнихуслова за учешће у поступку предметне јавнена бавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. За 
учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач 
доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), 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.  

 
 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 6. у поглављуVI ове конкурсне документације), 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, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА(Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне 
документације), 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 може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном, примереном 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр, 35/2019 14/37 

 
 

року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних за учешће 
у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 
понуђач ће бити дужан да достави: 
 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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.Напомена: Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; 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 зсконских 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
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Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

• ДОДАТНИУСЛОВИ 
 

Испуњеност додатних услова из члана 76. За учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем доказа који су наведени на страни бр.8 у делу „Додатни 
услови“. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 4) ЗЈН, 
сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то: 
 
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. 
 
 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
 
За Партију 1 – „Економски најповољнија понуда“.  
70 пондера – најнижа понуђена цена 
30 пондера – техничко-техночошке предности 
Укупан број пондера које понуђач може да освоји је 100. 
 
За партију 2 - ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна 
узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 
За партију 1 :Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким 
бројем пондера. 
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног 
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гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, биће изабрана понуда оног 
понуђача који је први поднео понуду. 
 
За партију 2 :Елементи критеријума, односно начин 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 понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног 
гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, биће изабрана понуда оног 
понуђача који је први поднео понуду. 
 

VI  ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1. Образац понуде (Образац 1);  
2. Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4); 
5. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5); 
6. Образацизјавеопоседованњунеопходногсервиса(Образац 6) 
7. Финансијска гаранција (Образац 7); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Понуда бр _______________  од ______________године, за јавну набавку добра– ЈН бр. 
_________, Партија бр. ________________ 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон:  

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
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. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр, 35/2019 20/37 

 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
– ЈН бр. _______________, Партија бр. _____________ 

 
 
  

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања  

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период  

 

 
Место и начин испоруке 

Фцо – магацин купца 

 
 
 
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 ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 1 
 
Понуда бр: _________________ 
 
Понуђач: __________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Датум: _______________ М.П.   ________________________ 
Потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 

Р. 
бр. 

О П И С Кол. и јед. 
мере 

Марка и 
тип,техничка 

ознака или 
каталошки број 

Земља 
порекла Произвођач 

Атест или 
одобр.за 
употр. 

изд.од.надл.о
рг. 

Цена без 
ПДВ-а 

Цена са ПДВ-
ом 

ПОСЕБНЕ 
НАПОМЕНЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ултразвучни апарат ком. 1        
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2 

 
Понуда бр: _________________ 
 
Понуђач: __________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Датум: _______________ М.П.   ________________________ 
Потпис овлашћеног лица 

Р. 
бр. 

О П И С Кол. и јед. 
мере 

Марка и 
тип,техничка 

ознака или 
каталошки број 

Земља 
порекла Произвођач 

Атест или 
одобр.за 
употр. 

изд.од.надл.о
рг. 

Цена без 
ПДВ-а 

Цена са ПДВ-
ом 

ПОСЕБНЕ 
НАПОМЕНЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Инкубатор за бебе ком. 1        
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 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 и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке ЈН бр. 35/2019, за Партију  бр. ________, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
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 ЈН бр. 35/2019, за партију бр. __________ испуњава све услове из 
чл. 75. и 46. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну 
јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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 понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 
 
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, на који 
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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 добра, ЈН бр. 35/2019, за партију бр. ____________, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) 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 за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ6) 

 
ИЗЈАВА О ВРСТИ  ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

 
 
 
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 
и 68/15 у даљем тексту: Закон), као ДОБАВЉАЧ, доставићемо КУПЦУ, општини 
Петровац на Млави, приликом закључења уговора 
 

1. Једну меницу на износ од 10% од уговорене вредности за  обезбеђење уредног 
извршења уговорених обавеза; 

2. Менично овлашћење којим овлашћујемо наручиоца да, у случају неизвршења или 
неуредног извршења наших обавеза, попуни менични бланкет и исти проследи 
надлежној Банци на наплату. 

 
− оригинал сопствену бланко меницу, потписану од стране одговорног или овлашћеног 
лица и оверену печатом, 
− овлашћење за попуну бланко менице - менично овлашћење насловљено на Општину 
Петровац на Млави, које мора садржати клаузулу ,,без протеста“, у износу од 10% од 
вредности уговора (без ПДВ-а), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног 
рока за коначно испуњење уговорних обавеза, 
− копију депо картона и  
− потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС, а не захтев за 
регистрацију менице. 
 
 
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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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Набавка медицинске опреме,  Партија бр.  _______________ 
 
 

Закључен дана ________2019. године у Петровцу између: 
 
Општина Петровац на Млави са седиштем у Петровцу на Млави, ПИБ 102538275, кога 
заступа Душко Нединић председник општине Петровац на Млави ( удаљем тексту овог 
уговора: НАРУЧИЛАЦ). 
 
и 
________________________________, ул.___________________, град: ____________, кога 
заступа _________________________, бр.текућег рачуна: ___________________, Матични 
број: _____________,  ПИБ: ___________________, бр.__________________  (удаљем 
тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ) 
 

Члан 1. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Предмет уговора је испорука______________, новог никако половног и ремонтованог, 
произвођача_________________, марка/тип __________________, земља порекла 
__________, број понуде __________ од ______.2019.године, заведеној код наручиоца под 
бр. _________од ________.2019.године. 

Продавац се обавезује а купац прихвата да наведено добро испоручи у свему према 
понуди продавца, датој у отвореном поступку јавне набавке медицинске опреме 
бр.___________.године. 

 
     Члан 2. 
  
ЦЕНА      
За све што је предвиђено чланом 1 овог Уговора уговорена вредност купопродаје 

износи____________ динара без ПДВ-а пдносно ______________динара са урачунатим 
ПДВ-ом .  

Члан 3. 
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору извршити на следећи начин: 

Купац ће продавцу за испоручено добро из члан 1. Овог уговора платити по пријему робе 
и по извршеном преносу новчаних средстава од стране Министарства здравља. 
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Члан 4. 

 
 

УСЛОВИ И РОКОВИ ИСПОРУКЕ 
 
Продавац се обавезује да ће испоручити опрему на адресу Општа болница 

Петровац на Млави, ул. Моравска бр.2. - Фцо магацин, у року од _____ дана од 
потписивања уговора. У случају кашњења продавац плаћа купцу уговорену казнуод 1% 
дневно од укупне уговорене купопродајне цене са ПДВ-ом. 

 
Члан 5. 

 
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 
Записник о мопримопредаји треба да се констатује да је опрема испоручена у 

количини и квалитету према прихваћеној понуди, функционално и технички исправна и 
снабдевена одговарајућом документацијом. Продавац је дужан да купци изда отпремницу  
и фактуру о испорученој опреми. 
 

Члан 6. 
ГАРАНЦИЈА 
 
За испоручена добра продавац даје гаранцију од _____ месеца од дана испоруке. 

Гаранција важи под условом да се опремом стручно рукује и да је одржавају обучена 
стручна лица.  

У гарантном року све поправке падају на терет продавца. Рок за поправку не може 
бити дужиод 24 сата. 

Приликом потписивања овог уговора продавац достављ анаручиоцу бланко меницу 
и менично овлашћење у износу од 10 % од уговорене вредности, ради обезбеђења уредног 
извршења уговорених обавеза из члана 1. и члана 6. овог уговора. 

Продавац је сагласан (овлашћује наручиоца) да, у случају неизвршења или 
неуредног извршења уговорених обавеза меницу може попунити, без протеста и 
наплатити са његовог текућег рачуна. 

 
 

Члан 7. 
 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА 
 
Након истека гарантног рока продавац се обавезује да врши сервисирање 

испоручене опреме, уколико то захтева купац, о чему ће се закључити посебан анекс 
уговора. У супротном, продавац је дужан да наручиоцу (купцу) обезбеди оригинал не 
резервне делове у периоду од најмање ____ дана . 
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Члан 8. 
. 

ИЗМЕНЕ И РАСКИД 
 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања. 
 Евентуалне измене и допуне овог уговора биће регулисане анексом уговора. 
 Уговор се може раскинути сагласношћу воља а услучају неиспуњавања уговорних 
обавеза једностраним раскидом са отказним роком од 30 дана.  
 Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на 
материјално – новчани обим извршења, у случају ако за то настану оправдани разлози. 
 Као оправдани разлози у смислу става 1.овог члана сматраће се: 

- Неиспуњење наруџбине од стране продавца, у примереном року, кад то купац захтева; 
- Роба није одговарајућег квалитета; 
- Ограничена финансијска средства купца по уговору са надлежним органом; 
- Организационе промене (трансформације) у систему здравствене службе; 
- Штајк здравствене установе; 
- Други непредвиђени разлози. 

Отказни рок у смислу става 1. И 2. овог члана износи 7 дана. 

Члан 9. 
 

 РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 
 Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране ће настојати да реше 
споразумно. У колико не постигну споразумно решење спор ће решавати Привредни суд у 
Пожаревцу.  

Члан10. 
 

 Овај уговор је сачиње у шест истоветна примерака од којих свака уговорна страна 
задржава по три. 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ПОНУЂАЧ                                                                                      НАРУЧИЛАЦ 
 

 
 
 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла односно његово овлашћено 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Технички део понуде, каталог, брошура, 
техничка документација, могу бити на енглеском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
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, адресу понуђача, лице з аконтакт и е-
маил адресу.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Петровац на Млави, ул. Српских владара бр.165, 
12300 Петровац на Млави, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЈН бр. 35/2019, 
Партија бр. _______- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до  16.05.2019. године до 9,00 часова. 
Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно 
истог дана у 10:30 часова. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

• Образац понуде (Образац 1);  
• Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (Образац 2); 
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
• Модел уговора; 
• Финансијска гаранција. 
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3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка је обликована у две партије. Понуђеч може поднети понуду за 
једну или за обе партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Петровац на 
Млави, ул. Српских владара бр.165, 12300 Петровац на Млави, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку– ЈН бр.35/2019, број партије  ___________- НЕ 
ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понудеза јавну набавку– ЈН бр. 35/2019, број партије  ___________- НЕ 
ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понудеза јавну набавку– ЈН бр. 35/2019, број партије    - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку– ЈН бр. 35/2019, број партије  - НЕ 
ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач 
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације)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 понуденаводи 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. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  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 
поглављуIV овеконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације). 
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу фактуре-документа који 
испоставља понуђач. Понуђачу није дозвољено да тражи авансно плаћање. Плаћање ће се 
ивршити у року од 30 дана од дана испоруке и испостављања фактуре. 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција не може бити краћа од минимум 24 месеци од дана испоруке добара. Гаранција 
на ултразвучне сонде не може бити краћа од 15 месеци. 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Испорука се врши на адресу: Општа болница Петровац на Млави – Ф-цо магацин, 
сопственим превозом понуђача, најкасније до 14 часова, радним даном. 
Рок испоруке 
Рок и споруке не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања уговора. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћиод 30 дана од дана отварања понуда. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да уписаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачуната  цена предмета јавне набавке и испоруке на адресу наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
Понуђач доставља, приликом закључења уговора, бланко меницу са одговарајућим                    
меничним овлашћењем у висини од 10% уговорене вредности као гаранцију за добро 
извршење посла у договореном року, са клаузулом „без протеста“. 
За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, односно као средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла, изабрани понуђач, биће у обавези да, приликом 
потписивања уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу: 
− оригинал сопствену бланко меницу, потписану од стране одговорног или овлашћеног 
лица и оверену печатом, 
− овлашћење за попуну бланко менице - менично овлашћење насловљено на Општину 
Петровац на Млави, које мора садржати клаузулу ,,без протеста“, у износу од 10% од 
вредности уговора (без ПДВ-а), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног 
рока за коначно испуњење уговорних обавеза, 
− копију депо картона и  
− потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС, а не захтев за 
регистрацију менице. 
 
Саставни део Конкурсне документације је образац - Изјава којом се понуђачи обавезују да 
ће, у случају доделе уговора, доставити средство финансијског обезбеђења предвиђено 
конкурсном документацијом. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
Ова јавна набавка не садржи техничку документацију и планове. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику Општини Петровац на Млави, ул. Српских 
владара бр.165, 12300 Петровац на Млави, или путем маил-а:  marina@petrovacnamlavi.rs 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 35/2019, број партије 
бр.  _________. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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. 
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16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које 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 
овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, 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: marina@petrovacnamlavi.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако 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 интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 пет дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење 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:  
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
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. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
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. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Oпштина Петровац на Млави, Српских владара бр.165, 12300 

Петровац на Млави; јавна набавка ЈН бр 35/2019, број партије _____.  
(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, или  
 

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 
ЗЈН и другим прописом. 


