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Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у oтвореном поступку јавна набавке 

 бр.04/2017- набавка добара-Медицинска опрема,обликована по партијама  
o измени конкурсне документације 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је 
дошло измене конкурсне документације у јавној набавци 04/2017-отворени поступак-набавка 
Медицинска опрема обликована по партијама за потребе Дома здравља Крагујевац. 
 
 Дошло је до измене  Конкусне документације на страни 34/181 и 62/181 
 

 

 Прилог: Измењена странице Конкурсне документације 34/181 и 62/181  
 
 
         Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Партија 2- Аудиометријска кабина  
 Opis tražene funkcionalnosti Да  Не 

Funkcija Za audiometriju sa vazdušnom i 
koštanom provodljivostu, govor i sve 
testove 

  

Dimenzije kabine Spoljašnje dimenzije kabine najmaje 90 
x 90 x 215 cm 

  

 Unutrašnje dimenzije kabine najmanje 
75 x75x 192 cm 

  

 Spoljašnje dimenzije rama vrata 
najmanje 58x188 cm 

  

 Unutrašnje dimenzije rama vrata 
najmanje 50 x 180 cm 

  

 Dimenzije prozora najmanje 45 x 50 cm   
 Mogucnost obostranog zakljucavanja 

vrata 
  

 Otvaranje vrata na levu ili desnu stranu   
 Zvučno prigušeni sistem ventilacije   
Dodaci kabini Prozor od dvostrukog glaziranog stakla 

(akustičkog) radi vizuelnog kontakta 
pacijenta i lekara 

  

 Dimenzije prozora najmanje 45 x 54 cm   
 Tabla (stočić) za audiometer   
 Strujni priključci za audiometer   
 Konkeciona table sa najmanje 5 

utičnica 
  

 Mogucnost konekcije svih audiometara 
dostupnih na tržištu 

  

 Mogućnost konekcije preko USB -RS232 
porta 

  

 Unutrašnje osvetljenje led svetlo   
 Kabal najmanje 3 m za snabdevanje 

strujom 
  

Prigušenje zvuka Opšta zvučna izolacija (+/-3 db) 34 db   
 Zvucna izolacija na 8Khz(db) 45.6db   
Napajanje strujom lzvor napajanja 120-220V 50-60 Hz 

Snaga napajanja 50 W 
  

Boja kabine Bela ili po izboru naručioca   
 

 
Понуђач је у обавези да достави каталог апарата са означеним (маркираним) минималним 
техничким карактеристикама апарата 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Партија 6 – Тинпанометар 
 
Р.бр. Opis traženih karakteristika ДА НЕ 
1 Automatska timpanometrija za odrasle 226 Hz i decu 1000 

Hz 
  

2 Ručna timpanometrija   
3 Skrining refleksa 

 
  

4 Prag refleksa (Ipsi/Contra) 
 

  

5 Slabljenje refleksa 
 

  

6 ETF test kod očuvane bubne opne 
 

  

7 Ugrađen termalni štampač   
8 Mogućnost povezivanja na računar   

9 NOAH kompatibilan softver za prenos podataka na PC 
računar 

  

10. Mogućnost istovremenog korišćenja dve sonde   

 
 

 
 
 
Понуђач је у обавези да достави каталог апарата са означеним (маркираним) минималним 
техничким карактеристикама апарата 
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Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у oтвореном поступку јавна набавке 

 бр.04/2017- набавка добара-Медицинска опрема,обликована по партијама  
o измени конкурсне документације 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је дошло 
до измене конкурсне документације у јавној набавци добара 04/2017-отворени поступак-набавка 
Медицинска опрема обликована по партијама за потребе Дома здравља Крагујевац. 
 
 
 Дошло је до измене  Конкусне документације на страни 19/181; 20/181 и 84/181 
 

 Прилог:  Измењене странице Конкурсне документације:19/181; 20/181 и 84/181 
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Приговоре на видљиве недостатке добара наручилац је дужан истаћи понуђачу у року од 3 дана од дана 
преузимања добара. Ако се после пријема добара од стране наручиоца покаже да добро има неки недостатак 
који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања, наручилац је дужан да о томе 
обавести добављача у року од 8 дана од када је недостатак открио. Рок за отклањање евентуалних недостатака 
је 3 дана од дана рекламације. Испоручена роба мора бити у складу са прихватљивом понудом и имати 
адекватну декларацију на паковању. 
12.        ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

Понуда са варијантама није дозвољена 

13.       ЦЕНА,  ВАЛУТА ПОНУДЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Понуђена цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна у периоду 
важења понуде. 

Цена се формира франко магацин купца – наручиоца за добро. 
Уколико је понудом исказана неуобичајено ниска цена, поступиће се у складу са чланом 92. став 1. 
Закона о јавним набавкама. 
Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове. 
Услови плаћања - у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012). 

• Услови  и начин паћања за партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 
         I рата  30% Aванс 5 дана након потписивања уговора 
          II рата 30% -5 дана по испоруци добара 
          III рата 40% -у року од 90 дана од дана уплате аванса,   

• Услови и начин  паћања за партије 13,14,15,16,17,18,19,20 и 21 
Плаћање ће се извршити 10 дана након испоруке добара 

14.  ГАРАНТНИ РОК:  
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од 
позива наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година. 

 

16.   РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Понуда мора имати рок важења не мање од 60 дана,  од дана јавног отварања понуде. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења, понуда ће бити одбијена. 

 

17.        ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средство обезбеђења 
Захтеви наручиоца у погледу  гаранције договореног аванснoг плаћања за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10,11 и 12 
Понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора достави бланко сопствену меницу са 
меничним овлашћењем на износ од 30% вредности уговора са ПДВ-ом, као гаранцију за повраћај 
аванса   са роком важења менице најкраће 60 дана од дана Потписивања уговора. Меница мора бити 
пријављена код НБС.  
Понуђач доставља меницу у погледу гаранције договореног авансног плаћања   са меничним 
овлашћењем  и картоном депонованих потписа. 
Уколико понуђач не достави меницу са пратећом документацијом или достави исту са краћим 
роком важења или мањим износом од износа одређеног конкурсном документацијом или не 
достави исту на начин дат конкурсном документацијом његова понуда биће одбијена као 
неприхватљива.                            
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Уколико се по уплати аванса не испоручи предметно добро у року датом у понуди понуђача, 
Наручилац ће активирати меницу у смислу наплате. 

 
Средство обезбеђења као гарант измирење уговорних обавеза: 
 
(За све партије) 
Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом потписивања  на дан потписивања Уговора, као гаранцију 
да ће уговорне обавезе измирити у року, на време и на начин како је уговорено, преда соло меницу у 
износу од 10% вредности   уговора без ПДВ-а. 
Уз меницу понуђач је дужан да достави: 

• фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 
средстава (ДЕПО картон) 

• фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 
• потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за регистрацију/брисање 

менице, оверен од стране банке) 
 

Понуђач овлашћује наручиоца да предата средства на име гаранције испуњења уговорне обавезе, 
може активирати у смислу наплате у случају кршења одредаба Уговора од стране понуђача. 
Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског обезбеђења, 
наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања уговора. 
 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДОПУНСКА ПОЈАШЊЕЊА 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи који су преузели 
конкурсну документацију могу добити у писаном облику захтевом упућеном Дому здравља 
Крагујевац   
на факс:  034/ 323-541 или E-mail: domzdrkg@gmail.com 
Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће 
третирани као да су достављени наредног радног дана. 
Прибављање додатних информација телефоном није допуштено. 
 
Исправке евентуалних рачунских грешака у финансијским понудама, наручилац ће извршити уз 
сагласност понуђача, а сагласно члану 93. тачка 4. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац може сагласно члану 93. тачка 1. Закона о јавним набавкама захтевати додатно објашњење 
од понуђача које ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

 
19.   ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање биће само за благовремено приспеле и прописно запечаћене понуде. 
У поступку оцене и вредновањa понуда, биће разматране само понуде које су благовремено приспеле, 
које су комплетне и које у потпуности испуњавају све услове из јавног позива и конкурсне 
документације. 
Наручилац задржава право  да одбије све неодговарајуће и неприхватљиве понуде, као и право 
да обустави поступак јавне набавке у складу са ЗЈН. 

 
20.      КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 
 
 
21.  КРИТЕРИЈУМИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  

ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ 

Страна 20/181 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Партија 9-Шпалт лампа  
 
Карактеристике  ДА НЕ 

Opticki sistem mikroskopa:    
Tip Galilean converging binoculars at 

8.0 
  

Uvećanje Pokretni točak sa x6, x10, x16, 
x25 i x40 

  

Okulari x12.5   
Vidno polje 34, 22,14, 8.5 i 5.5mm   
Interpupilarna distanca najmanje 49.0 do 77mm   
Fokus  „objective lens“-a 107mm   
Konvergentni ugao     
„objective lens“-a 13 stepeni   
aplanacioni tonometar    
   
Slit projekcija i baza (osvetljenje)   

    
Širina svetlosnog snopa 0 – 12 mm promenljiva 

kontinualno, 
  

Dužina svetlosnog snopa 12 mm (1mm - 12mm 
promenljiva kontinualno) 

  

Dijafragmalni otvori 12, 9, 5, 3,2, 1 i 0.2mm   
Filteri providni, red free, neutralni, difuzioni, plavi, toplotno absorbujući 
permanento instaliran. 

  

Ugao svetlosnog snopa +/- 900   
Rotiranje svetlosnog snopa +/- 1800   
Vertikalno pomeranje      
svetlosnog snopa 00, 50, 100, 150 i 200   
   
Pomeranje baze 

instrumenta 
mm Y-osa, 

najmanje 25mm Z-osa, najmanje 
107mm X-osa, najmanje 110  

 

  

Horizontalno fino podešavanje 12mm   
Dimenzije stola najmanje 405x 500 mm   
Fiksaciona sijalica LED   
Izvor svetla LED    
    
Napajanje:    

Napajanje Switch mode, 110V-240V   
Izlaz napajanja 12VDC, 1.5amp   
 
 
 
Понуђач је у обавези да достави каталог апарата са означеним (маркираним) минималним 
техничким карактеристикама апарата 
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 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-3668  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 13.04.2017   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у oтвореном поступку јавна набавке 

 бр.04/2017- набавка добара-Медицинска опрема,обликована по партијама  
o измени конкурсне документације 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је дошло 
до измене конкурсне документације у јавној набавци добара 04/2017-отворени поступак-набавка 
Медицинска опрема обликована по партијама за потребе Дома здравља Крагујевац. 
 
 
 Дошло је до измене  Конкусне документације на страни 24/181; 32/181; 39/181;46/181; 
53/181; 60/181; 67/181; 75/181; 82/181; 89/181; 96/181; 103/181; 110/181; 116/181; 122/181; 128/181; 
135/181; 141/181; 147/181; 154/181; 161/181 
 
 Прилог:  Измењене странице Конкурсне документације: 24/181; 32/181; 39/181;46/181; 
53/181; 60/181; 67/181; 75/181; 82/181; 89/181; 96/181; 103/181; 110/181; 116/181; 122/181; 128/181; 
135/181; 141/181; 147/181; 154/181; 161/181 

 

          Комисија за јавне набавке 

 

 

    

 

 

 

 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 

 

Страна 24/181 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 

 

Страна 32/181 

 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 

Страна 39/181 
          
 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 

Страна 46/181 
 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
. 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 

Страна 53/181 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 

Страна 60/181 
 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 

Страна 67/181 
 



 
Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 

Страна 75/181 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 

 
Страна 82/181 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 

 
Страна 89/181 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
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Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана уплате аванса) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
Добављач је у обавези да изврши инсталирање апарата и обуку запослених. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 

 
Страна 103/181 

 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
 
 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
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. 
 
 

Страна 110/181 
 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 
Страна 116/181 

 
 
 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
Страна 122/181 

 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
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Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 
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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Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 

Страна 141/181 
 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
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Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 

 
Страна 154/181 

 



Ако понуђач јавну набавку делимично извршава преко подизвођача, подизвођач мора да испуњава обавезне  
услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. став 1. тачке 1 – 5. Понуђач је дужан да уз 
понуду достави и изјаву о испуњености ових услова за подизвођаче, у складу са чланом 76. Закона. Исти 
услови важиће и за сваког понуђача из заједничке понуде. 

 
Назив/име 
подизвођача 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће 
се поверити подизвођачу (не може бити 

већи од 50%) 
 

 
Део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 

  
 

 

  
 

 

 

3) укупна цена за партију број ____________износи: 
 
- вредност   без ПДВ-а               _______________. дин. 
 
- вредност     са ПДВ-ом           ________________. дин. 
 
4) Рок испоруке износи ______________дана, (не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора) 
 
5) Начин, рок и услови плаћања 

 
Рок плаћања износи _______________________________________________. 
 
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 
 
Гарантни рок износи_______________________________месеци од дана испоруке. 
 
Постгарантни рок износи ________________________од дана испоруке (не краћи од 5 година) 
Додатни услов: 
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од позива 
наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година.  
 
 
 
место .................                    М. П.                                   потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
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 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-3671  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 13.04.2017   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у oтвореном поступку јавна набавке 

 бр.04/2017- набавка добара-Медицинска опрема,обликована по партијама  
o измени конкурсне документације 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је дошло 
до измене конкурсне документације у јавној набавци добара 04/2017-отворени поступак-набавка 
Медицинска опрема обликована по партијама за потребе Дома здравља Крагујевац. 
 
 
 Дошло је до измене  Конкусне документације на страни 84/181 
 
 Прилог:  Измењене странице Конкурсне документације: 84/181 

 

          Комисија за јавне набавке 

 

 

    

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

Партија 9-Шпалт лампа  
 
Карактеристике  ДА НЕ 

Opticki sistem mikroskopa:    
Tip Galilean converging binoculars at 

8.0 
  

Uvećanje Pokretni točak sa x6, x10, x16, 
x25 i x40 

  

Okulari x12.5   
Vidno polje 34, 22,14, 8.5 i 5.5mm   
Interpupilarna distanca najmanje 49.0 do 77mm   
Fokus  „objective lens“-a 100.8mm   
Konvergentni ugao     
„objective lens“-a 13 stepeni   
aplanacioni tonometar    
   
Slit projekcija i baza (osvetljenje)   

    
Širina svetlosnog snopa 0 – 12 mm promenljiva 

kontinualno, 
  

Dužina svetlosnog snopa 12 mm (1mm - 12mm 
promenljiva kontinualno) 

  

Dijafragmalni otvori 12, 9, 5, 3,2, 1 i 0.2mm   
Filteri providni, red free, neutralni, difuzioni, plavi, toplotno absorbujući 
permanento instaliran. 

  

Ugao svetlosnog snopa +/- 900   
Rotiranje svetlosnog snopa +/- 1800   
Vertikalno pomeranje      
svetlosnog snopa 00, 50, 100, 150 i 200   
   
Pomeranje baze 

instrumenta 
mm Y-osa, 

najmanje 25mm Z-osa, najmanje 
107mm X-osa, najmanje 110  

 

  

Horizontalno fino podešavanje 12mm   
Dimenzije stola najmanje 380 x 500 mm   
Fiksaciona sijalica LED   
Izvor svetla LED    
    
Napajanje:    

Napajanje Switch mode, 110V-240V   
Izlaz napajanja 12VDC, 1.5amp   
 
 
 
Понуђач је у обавези да достави каталог апарата са означеним (маркираним) минималним 
техничким карактеристикама апарата 
 

 
Страна 84/181 

 



 
 

 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-3744  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 19.04.2017   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у oтвореном поступку јавна набавке 

 бр.04/2017- набавка добара-Медицинска опрема,обликована по партијама  
o измени конкурсне документације 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је дошло 
до измене конкурсне документације у јавној набавци добара 04/2017-отворени поступак-набавка 
Медицинска опрема обликована по партијама за потребе Дома здравља Крагујевац. 
 
 
 Дошло је до измене  Конкусне документације на страни 19/181 и 20/181  

 Прилог:  Измењене странице Конкурсне документације:19/181 и  20/181  

 

 

 
         Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приговоре на видљиве недостатке добара наручилац је дужан истаћи понуђачу у року од 3 дана од дана 
преузимања добара. Ако се после пријема добара од стране наручиоца покаже да добро има неки недостатак 
који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања, наручилац је дужан да о томе 
обавести добављача у року од 8 дана од када је недостатак открио. Рок за отклањање евентуалних недостатака 
је 3 дана од дана рекламације. Испоручена роба мора бити у складу са прихватљивом понудом и имати 
адекватну декларацију на паковању. 
12.        ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

Понуда са варијантама није дозвољена 

13.       ЦЕНА,  ВАЛУТА ПОНУДЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Понуђена цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна у периоду 
важења понуде. 

Цена се формира франко магацин купца – наручиоца за добро. 
Уколико је понудом исказана неуобичајено ниска цена, поступиће се у складу са чланом 92. став 1. 
Закона о јавним набавкама. 
Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове. 
Услови плаћања - у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012). 

• Услови  и начин паћања за партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 
         I рата  30% Aванс 5 дана након потписивања уговора 
          II рата 30% -5 дана по испоруци добара 
          III рата 40% -у року од 90 дана од дана уплате аванса,   

• Услови и начин  паћања за партије 13,14,15,16,17,18,19,20 и 21 
Плаћање ће се извршити 10 дана након испоруке добара 

14.  ГАРАНТНИ РОК:  
Гарантни рок добара је гарантни рок произвођача, који не може бити краћи од 24 месеца. 
Рок за одазив добављача на позив наручиоца у гарантном року не може бити дужи од 24 часа од 
позива наручиоца.  Преузимање добара се врши о трошку добављача. 
Добављач  је у бавези да има овлашћени сервис на територији Републике Србије за сервисирање 
предметног добра. 
Постгарантни рок је период у коме је добављач дужан да обезбеди оргиналне резервне делове за 
предметна добра и не може бити краћи од 5 година. 

 

16.   РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Понуда мора имати рок важења не мање од 60 дана,  од дана јавног отварања понуде. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења, понуда ће бити одбијена. 

 

17.        ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Средство обезбеђења 
Захтеви наручиоца у погледу  гаранције договореног аванснoг плаћања за Партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10,11 и 12 
Понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора достави бланко сопствену меницу са 
меничним овлашћењем на износ од 30% вредности уговора са ПДВ-ом, као гаранцију за повраћај 
аванса   са роком важења менице најкраће 60 дана од дана Потписивања уговора. Меница мора бити 
пријављена код НБС.  
Понуђач доставља меницу у погледу гаранције договореног авансног плаћања   са меничним 
овлашћењем  и картоном депонованих потписа. 
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Уколико се по уплати аванса не испоручи предметно добро у року датом у понуди понуђача, 
Наручилац ће активирати меницу у смислу наплате. 

 
Средство обезбеђења као гарант измирење уговорних обавеза: 
 
(За све партије) 
Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом потписивања  на дан потписивања Уговора, као гаранцију 
да ће уговорне обавезе измирити у року, на време и на начин како је уговорено, преда соло меницу у 
износу од 10% вредности   уговора без ПДВ-а. 
Уз меницу понуђач је дужан да достави: 

• фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 
средстава (ДЕПО картон) 

• фотокопију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 
• потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за регистрацију/брисање 

менице, оверен од стране банке) 
 

Понуђач овлашћује наручиоца да предата средства на име гаранције испуњења уговорне обавезе, 
може активирати у смислу наплате у случају кршења одредаба Уговора од стране понуђача. 
Уколико понуђач приликом потписивања Уговора не преда инструмент финансијског обезбеђења, 
наручилац ће сматрати да је понуђач одустао од потписивања уговора. 
 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДОПУНСКА ПОЈАШЊЕЊА 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде, понуђачи који су преузели 
конкурсну документацију могу добити у писаном облику захтевом упућеном Дому здравља 
Крагујевац   
на факс:  034/ 323-541 или E-mail: domzdrkg@gmail.com 
Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће 
третирани као да су достављени наредног радног дана. 
Прибављање додатних информација телефоном није допуштено. 
 
Исправке евентуалних рачунских грешака у финансијским понудама, наручилац ће извршити уз 
сагласност понуђача, а сагласно члану 93. тачка 4. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац може сагласно члану 93. тачка 1. Закона о јавним набавкама захтевати додатно објашњење 
од понуђача које ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

 
19.   ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање биће само за благовремено приспеле и прописно запечаћене понуде. 
У поступку оцене и вредновањa понуда, биће разматране само понуде које су благовремено приспеле, 
које су комплетне и које у потпуности испуњавају све услове из јавног позива и конкурсне 
документације. 
Наручилац задржава право  да одбије све неодговарајуће и неприхватљиве понуде, као и право 
да обустави поступак јавне набавке у складу са ЗЈН. 

 
20.      КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 
 
 

Страна 20/181 



 
 

 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-3791  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 20.04.2017   www.dzkg.rs 

 

Дом здравља Крагујевац  
 

 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
свим заинтересованим понуђачима у oтвореном поступку јавна набавке 

 бр.04/2017- набавка добара-Медицинска опрема,обликована по партијама  
o измени конкурсне документације 

 
 
 

 Дом здравља Крагујевац као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је дошло 
до измене конкурсне документације у јавној набавци добара 04/2017-отворени поступак-набавка 
Медицинска опрема обликована по партијама за потребе Дома здравља Крагујевац. 
 
 
 Дошло је до измене  Конкусне документације на страни 8/181; 10/181; 12/181; 14/18 и 16/181 
 
 Прилог:  Измењене странице Конкурсне документације: 8/181; 10/181; 12/181; 14/18 и 16/181 

 

 

 

 
         Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОБРАЗАЦ  

ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА 
 
             Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:                     ДОКАЗИ уз понуду: 
 

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

1) извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2) да понуђач 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; 

1) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверења Основноги Вишег  суда да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела као члан организване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Уколико Уверење 
Основног суда не садржи и податке за 
правно лице из надлежности Вишег суда, 
правно лице је дужно да достави и Уверење 
Вишег суда. 
2) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверење Вишег суда у Београду- посебно 
одељење да се правно лице не налази у 
казненој евиденцији овог Суда за наведена 
кривична дела. 
3) Уверење Министарства унутрашњих 
послова по пребивалишту или месту рођења 
законског заступника да законски 
заступници нису осуђивани за неко од 
наведених кривичних дела.  

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

1) уверења Пореске управе Министарства 
финансија да је правно лице измирило 
доспеле порезе и доприносе. 
2) Уверење Управе прихода надлежне 
локалне самоуправе да је правно лице 
измирило обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода  

4) да понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (за партије 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16, 20 и 21) 

1) Решење Министарства здравља  
2) Решење  Агенције за лекове Републике  
Србије –  издато по Закону о лековима и 
медицинским средствима  

5) Да понуђач располаже неопходним 
финансијским и пословним капацитетом.  

1) Понуђач доказује да му текући рачуни 
нису у блокади у периоду 01.01.2016. до  
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ОБРАЗАЦ 
 ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77. 
 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
             Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:                     ДОКАЗИ уз понуду: 
 

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

1) извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2) да понуђач 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; 

1) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверења Основноги Вишег  суда да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела као члан организване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Уколико Уверење 
Основног суда не садржи и податке за 
правно лице из надлежности Вишег суда, 
правно лице је дужно да достави и Уверење 
Вишег суда. 
2) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверење Вишег суда у Београду- посебно 
одељење да се правно лице не налази у 
казненој евиденцији овог Суда за наведена 
кривична дела. 
3) Уверење Министарства унутрашњих 
послова по пребивалишту или месту рођења 
законског заступника да законски 
заступници нису осуђивани за неко од 
наведених кривичних дела.  

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

1) уверења Пореске управе Министарства 
финансија да је правно лице измирило 
доспеле порезе и доприносе. 
2) Уверење Управе прихода надлежне 
локалне самоуправе да је правно лице 
измирило обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода  

4) да понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, (за партије 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 16, 20 и 21) 

1) Решење Министарства здравља  
2) Решење  Агенције за лекове Републике  
Србије –  издато по Закону о лековима и 
медицинским средствима  

5) Да понуђач располаже неопходним 
финансијским и пословним капацитетом.  
- Да му текући рачуни код пословних 
банака у периоду од 01.01.2016. до 
31.12.2016.године нису били у блокади. 

1) Понуђач доказује да му текући рачуни 
нису у блокади у периоду 01.01.2016. до 
31.12.2016.године  достављањем потврде 
НБС о брују дана неликвидности за 
наведени период. 
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ОБРАЗАЦ 
ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 77. 
 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 
             Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:                     ДОКАЗИ уз понуду: 
 

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

1) извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2) да понуђач 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; 

1) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверења Основног и Вишег  суда да 
физичко лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела као члан организване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко 
од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Уколико 
Уверење Основног суда не садржи и податке 
за физичко лице из надлежности Вишег 
суда, физичко лице је дужно да достави и 
Уверење Вишег суда. 
2) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверење Вишег суда у Београду- посебно 
одељење да се правно лице не налази у 
казненој евиденцији овог Суда за наведена 
кривична дела. 
3) Уверење Министарства унутрашњих 
послова по пребивалишту или месту рођења 
законског заступника да законски 
заступници нису осуђивани за неко од 
наведених кривичних дела.  

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

1) уверења Пореске управе Министарства 
финансија да је физичко лице измирило 
доспеле порезе и доприносе. 
2) Уверење Управе прихода надлежне 
локалне самоуправе да је физичко лице 
измирило обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода  

4) да понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, (за партије 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 16,20 и 21) 

1) Решење Министарства здравља  
2) Решење  Агенције за лекове Републике  
Србије –  издато по Закону о лековима и 
медицинским средствима  

5) Да понуђач располаже неопходним 
финансијским и пословним капацитетом.  
- Да му текући рачуни код пословних 
банака у периоду од 01.01.2016. до 
31.12.2016.године нису били у блокади. 
  

1) Понуђач доказује да му текући рачуни 
нису у блокади у периоду 01.01.2016. до 
31.12.2016.године  достављањем потврде 
НБС о брују дана неликвидности за 
наведени период. 
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ОБРАЗАЦ 
ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА 
ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 

             Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:                     ДОКАЗИ уз понуду: 
 

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

1) извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2) да понуђач 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; 

1) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверења Основноги Вишег  суда да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела као члан организване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Уколико Уверење 
Основног суда не садржи и податке за 
правно лице из надлежности Вишег суда, 
правно лице је дужно да достави и Уверење 
Вишег суда. 
2) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверење Вишег суда у Београду- посебно 
одељење да се правно лице не налази у 
казненој евиденцији овог Суда за наведена 
кривична дела. 
3) Уверење Министарства унутрашњих 
послова по пребивалишту или месту рођења 
законског заступника да законски 
заступници нису осуђивани за неко од 
наведених кривичних дела.  

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

1) уверења Пореске управе Министарства 
финансија да је правно лице измирило 
доспеле порезе и доприносе. 
2) Уверење Управе прихода надлежне 
локалне самоуправе да је правно лице 
измирило обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода  

4) да понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, (за партије 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 16,  20 и 21) 

1) Решење Министарства здравља  
2) Решење  Агенције за лекове Републике  
Србије –  издато по Закону о лековима и 
медицинским средствима  

 
Датум                                                                                                                                                    
___________________________                                     М.П.                            ПОНУЂАЧ    
 
НАПОМЕНА: 

- Доказ из тач. 2) и 3)  не може бити старији од два месеца пре отварања понуда  
 

Страна 14/181 
 
 

 



ОБРАЗАЦ  
ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА 
ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
             Обавезни и додатни УСЛОВИ за учешће:                     ДОКАЗИ уз понуду: 
 

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

1) извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2) да понуђач 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; 

1) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверења Основноги Вишег  суда да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела као члан организване криминалне 
групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Уколико Уверење 
Основног суда не садржи и податке за 
правно лице из надлежности Вишег суда, 
правно лице је дужно да достави и Уверење 
Вишег суда. 
2) Извод из казнене евиденције, односно 
Уверење Вишег суда у Београду- посебно 
одељење да се правно лице не налази у 
казненој евиденцији овог Суда за наведена 
кривична дела. 
3) Уверење Министарства унутрашњих 
послова по пребивалишту или месту рођења 
законског заступника да законски 
заступници нису осуђивани за неко од 
наведених кривичних дела.  

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

1) уверења Пореске управе Министарства 
финансија да је правно лице измирило 
доспеле порезе и доприносе. 
2) Уверење Управе прихода надлежне 
локалне самоуправе да је правно лице 
измирило обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода  

4) да понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, (за партије 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 16, 20 и 21) 

1) Решење Министарства здравља  
2) Решење  Агенције за лекове Републике  
Србије –  издато по Закону о лековима и 
медицинским средствима  

 
Датум                                                                                                                                                    
___________________________                                     М.П.                            ПОНУЂАЧ    
 
НАПОМЕНА: 

- Доказ из тач. 2) и 3)  не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

Страна 16/181 
 
 


