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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ЈУНАКОВИЋ“ АПАТИН 

Пригревачка б.б. 

25260 АПАТИН 

www.banja-junakovic.rs 

 

 

 
 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
   

 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ЈУНАКОВИЋ“ 

АПАТИН, АПАТИН  

 

 
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –   НАБАВКА КОМБИНОВАНОГ АПАРАТА ЗА 

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈУ И УЛТРАЗВУК(4 КОМАДА)  - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 08/19 
 

 

 

 

 

Укупан број страна: 30  

 

 

 

 

Април 2019. године 

         ________________________________________________________________ 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015, у даљем тексту: Правилник), 

Одлуке директора о покретању поступка јавне набавке бр.02-08-01 од 24.04.2019. године и 
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Решења о образовању комисије за јавне набавке бр.02-08-02/19 од 24.04.2019. године, 

Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, као наручилац је 

припремио: 

 
 

КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за јавну набавку мале вредности добара - набавка комбинованог апарата за 

електротерапију и ултразвук (4 комада)за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин 

ЈНМВ бр. 08/19 

 
 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

III Врста, техничке карактеристике, опис добара, квалитет, начин спровођења 

контроле  

IV Техничка спецификација  

 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

VII Образац понуде 

 

VIII Модел уговора 

 

IX Образац трошкова припреме понуде 

 

X Образац изјаве о независној понуди 

 

XI  Изјава о средству финансијског обезбеђења 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин,  

Адреса:  Пригревачка б.б. 25260 Апатин, 

ПИБ: 106479527,  

Матични број: 08913773,  

е mail адреса:  nabavke@banja-junakovic.rs,    

Број телефона 025/772-477  

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, након закључења уговора о 

јавној набавци 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 08/19 су добра – набавка комбинованог апарата за електротерапију 

и ултразвук (4 комада) 

4.   Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Милан Лаковић  

Е-mail адреса: nabavke@banja-junakovic.rs,   

 

 

 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке бр. 08/19 је - набавка комбинованог апарата за електротерапију и 

ултразвук (4 комада) 

 

Ознака из општег речника набавки је: 33150000 - Уређаји за радиотерапију, механотерапију, 

електротерапију и физикалну терапију 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dzbella@ptt.rs
mailto:dzbelapalanka@yahoo.com,%20dzbpnabavke@gmail.com
mailto:dzbella@ptt.rs
mailto:dzbelapalanka@yahoo.com,%20dzbpnabavke@gmail.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

 

Минималне техничке карактеристике комбинованог апарата за електротерапију и 

ултразвук :  

 

Р.бр. ЗАХТЕВ ДА НЕ НАПОМЕНЕ 

 

Mултифункционални апарат (електро и ултразвук) 

 за физикалну терапију 

навести:  тип, модел, произвођача 

 

 

 

 

1.  Ултразвучни канали - 2 (100% независни)    

2.  
Ултразвучна фреквенција - 1 и 3 MHz 

 
   

3.  
Ултразвук - континуирани и пулсирајући 

 
   

4.  
Радни циклуси - 5, 10, 20, 33, 50, 80% 

 
   

5.  Пулсна фреквенција - 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz    

6.  

Интензитет   -  0-2 W/cм2 континуирано, 

                          0-3 W/cм2 пулсирајуће(1) 

 

   

7.  
Број ултразвучних конекција - 2 

 
   

8.  
Мултифреквентна терапијска глава, велика -5 cм2 

 
   

9.  Мултифреквентна терапијска глава, мала  - 0,8 cм2    

10.  
Претпрограмирани терапијски протоколи - 25 

 
   

11.  
Слободне програмске позиције - 1000+ 

 
   

12.  Ултразвучна терапија (динамички ултразвук)    

13.  
СтатУС терапија (статички ултразвук) 

 
   

14.  
Електротерапијски канали - 2 (100% независни) 

 
   

15.  
Типови струја - 26 (по каналу) 

 
   

16.  
Претпрограмирани терапијски протоколи -  42  

 
   

17.  
Слободне програмске позиције - 1000+ 

 
   

18.  

Сурге (таласни) програм 

Време успона:   0-9 s 

Време задржавања: 0-60 s 

Време опадања: 0-9 s 

Интервал времена 0-120 s 

Време одлагања 0,1-80 s 

 

   

19.  Интерферентна, 4-поларна    
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Р.бр. ЗАХТЕВ ДА НЕ НАПОМЕНЕ 

Носећа фреквенција  2-10 кHz 

Фреквенција амплитуде (АМФ) 0-200Hz 

Фреквенција модулације (спектар) 0-180Hz 

Програм модулације  1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s 

Амплитуда  0-100мА 

Модалитет струје ЦЦ 

 

20.  

Изопланарни вектор 

Носећа фреквенција  2-10кХ 

Фреквенција амплитуде (АМФ) 0-200Хз 

Фреквенција модулације (спектар) 0-180Хз 

Програм модулације 1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 с 

Амплитуда 0-100мА 

Модалитет струје CC 

 

   

21.  

Аутоматски вектор 

Носећа фреквенција  2-10кHz 

Фреквенција амплитуде 0-200Hz 

Амплитуда  0-100мА 

Време ротације 1-10 s 

Модалитет струј CC 

 

   

22.  

Мануелни вектор             

Носећа фреквенција 2-10кHz 

Фреквенција амплитуде (АМФ) 0-200Hz 

Фреквенција модулације (спектар) 0-180 Hz 

Програм модулације 1/1, 6/6, 12/12, 1/31/1/30 s 

Амплитуда  0-100 мА 

Вектор резолуције 2,25 степени  

Модалитет струје CC 

 

   

23.  

Асиметричан импулс 

Трајање фазе 10-400 микро сек. 

Фреквенција импулса 1-200Hz 

Фреквенција модулације  0-180Hz 

Програм модулације 1/1, 6/6, 12/12, 1/31/1/31 s 

Амплитуда  0-140 мА 

 

   

24.  

Асиметричан наизменичан 

Трајање фазе 10-400 микро сек. 

Фреквенција импулса 1-200Hz 

Фреквенција модулације 0-180 Hz 

Програм модулације 1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s 

Амплитуда 0-140 мА 

 

   

25.  

Бурст асиметричан 

Трајање фазе 10-400 микро сек. 

Фреквенција импулса 1-200Hz 

Бурст фреквенција 1-9Hz 

Амплитуда 0-140 мА 
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Р.бр. ЗАХТЕВ ДА НЕ НАПОМЕНЕ 

26.  

Бурст асиметричан наизменичан 

Трајање фазе 10-400 микро сек. 

Фреквенција импулса 1-200Hz 

Бурст фреквенција1-9Hz 

Амплитуда 0-140 мА 

 

   

      27. 

Симетричан 

Трајање фазе 10-1000 микро сек. 

Фреквенција импулса 1-200Hz 

Интервал фазе 0-255 микро сек. 

Фреквенција модулације (спектар) 0-180 Hz 

Програм модулације 1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s 

Амплитуда 0-140 мА 

 

   

28. 

Бурст симетричан 

Трајање фазе 10-1000 микро сек. 

Фреквенција импулса 1-200Hz 

Интервал фазе 0-255 микро сек. 

Бурст фреквенција 1-9 Hz 

Амплитуда  0-140 мА 

 

   

29. 

Премодулисана                                                           

Носећа фреквенција 2-10кHz 

Фреквенција амплитуде  0-200Hz 

Фреквенција модулације (спектар) 0-180 Hz 

Програм модулације 1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s 

Сурге програм  Да 

Амплитуда 0-100 мА 

 

   

30. 

Руска стимулација 

Носећа фреквенција 2-10 кHz 

Бурст фреквенција 0-100 Hz 

Бурст / пауза 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 

Сурге програм Да 

Амплитуда  0-100 мА 

 

   

31. 

Високи напон (двоструки импулс) 

Фреквенција      1-200 Hz 

Фреквенција модулације (спектар) 0-180 Hz, збир 

импулсне фреквенције и фреквенције модулације не 

може прећи 200 Hz 

Програм модулације 1/1, 6/6, 12/12, 1/30/1/30 s 

Сурге програм  Да 

Поларитет  Позитиван или негативан 

Амплитуда 0-500 V 

 

   

32. 

Микро струја 

Фреквенција  0,1-1000 Hz 

Поларитет  Позитиван или негативан 

Амплитуда 10 микро А - 1 мА 
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Р.бр. ЗАХТЕВ ДА НЕ НАПОМЕНЕ 

33. 

Микро струја наизменична 

Фреквенција  0-1000 Hz 

Време промене 0,1 – 10 сек 

Време уласка, изласка 0,1 – 1 сек 

Амплитуда 10 микро А – 1 мА 

 

   

34. 

Високи напон наизменичан (двоструки импулс) 

Фреквенција 1-200Hz 

Фреквенција модулације (спектар) 0-180 Hz, збир 

импулсне фреквенције и фреквенције модулације не 

може прећи 200 Hz 

 

   

35. 

Програм модулације: 1/1, 6/6, 12/12/, 1/30/1/30 s 

Време промене  5-50 сек. 

Време уласка, изласка  0,1-1 сек 

Амплитуда  0-500 V 

   

36. 

Дијадинамичка струја 

Подешавања  МF, DF, CP, LP и CPid 

Сурге програм код  МF и DF 

Поларитет  Позитиван и негативан 

Амплитуда  0-70 мА 

   

37. 

Средње-фреквентна интермитентна галванска струја  

Фреквенција   8.000 Hz 

Радни циклус  95% 

Поларите   Позитиван или негативан 

Амплитуда 0 – 40 мА 

 

   

38. 

Једносмерна галванска струја 

Поларитет  Позитиван или негативан 

Амплитуда 0-40 мА 

 

   

39. 

Фарадска правоугаона импулсна струја 

Трајање фазе 0,02 – 1.000 мs 

Интервал фазе 5 – 15.000 мs 

Сурге програм  Да 

Поларитет    Позитиван или негативан 

Амплитуда  0 – 80 мА 

 

   

40. 

Фарадска троугаона импулсна струја                 

Трајање фазе 0,1 – 1.000 мs 

Интервал фазе 5 – 15.000 мs 

Сурге програм  Да 

Поларитет  Позитиван или негативан 

Амплитуда  0 – 80 мА 

   

41. 

Траберт 2-5 (правоугаона импулсна струја) 

Трајање фазе 2 мs 

Интервал   5 мs 

Поларитет  Позитиван или негативан 

Амплитуда  0 – 80 мА 

 

   

42. ИГ струје (импулсна галванизација) монофазична    
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Р.бр. ЗАХТЕВ ДА НЕ НАПОМЕНЕ 

Облик таласа IG30, IG 50, IG 100, IG 150 

Поларитет  Позитиван или негативан 

Амплитуда 0-80 мА 

43. 

ИГ струје (импулсна галванизација) бифазична 

Облик таласа   IG30, IG50, IG100, IG150 

Амплитуда  0 – 80 мА 

 

   

44. 

КОМБИНОВАНА ТЕРАПИЈА 

Претпрограмирани терапијски протоколи   2  

Слободне програмске позиције 1000+ 

(1) = Осим 80%, који има максимум 2,5 W/cм2 

 

   

45. 

Визуелни приказ анатомских локализација и 

терапијских инструкција преко ТFT колор екрана 

осетљивог на додир и отпорног на гребање. 

Конектор за даљински управљач и за “updате” 

софтвера преко USB флеш меморије. 

Конектор за вакуумску јединицу. 

Конектор за StatUS (статички) ултразвук  

Одељак за смештај батерије (струјно-батеријско 

напајање) 

Централно контролно дугме са осветљеним прстеном 

   

 

 

      M.П.                                                   _____________________________ 

                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 

 

 

*Понуђена опрема мора бити уписана у Регистар медицинских средстава АЛИМС. 

Понуђач је дужан да достави копију важећег решења о упису понуђеног добра у Регистар 

медицинских средстава АЛИМС.Уколико је решење истекло, понуђач је дужан да достави 

фотокопију истог, као и доказ да је поднет захтев за обнову дозволе за стављање у промет 

медицинског средства. Уколико је решење АЛИМС о упису медицинског средства истекло и 

није обновљено, при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са 

Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС” бр. 30/2010, 107/2012, 

113/2017 (други закон)), понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог 

захтева за обнову уписа у регистар медицинских средстава. 

 

*Понуђач  добара мора имати успостављен и применљив систем ИСО13485 и ИСО 9001. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије сертификата ИСО 13485 и ИСО 9001. 

 

*Понуђач је дужан да достави понуду за нову опрему, опрему која није коришћена, демо или 

репарирана опрема; опрему која је у текућем производном програму произвођача и као таква 

је представљена у тренутно важећим каталозима. 

* СТАНДАРДНИ ПРИБОР 

Упутство за употребу (cd rом), Информативна књижица, Струјни  кабл 230V-ЕUR, Постоље 

за апарат (са инклинацијом) ,Ултразвучна терапијска глава - велика,,Држач ултразвучне главе 

Контакт-гел, боца 250 мL,Чичак трака 250x3 cм,Чичак трака 100x3 cм, Гумене електроде 6x8 

cм, 2 mm, сет од 2 ком. (2x), Сунђерасте навлаке електроде 6x8 cм, сет од 4 ком. Пацијент 

кабл  2-жилни, 2 mm - црни, са маркерима у боји (2x) 
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*Понуђач је дужан да приложи каталог за предмет јавне набавке. Понуђач је дужан да у 

каталогу,за сваку појединачну обавезну техничку карактеристику обележи страну и део на 

страни који се односи на испуњеност захтева, а да податке о броју стране унесе у колону 

табеле „НАПОМЕНЕ“.Под каталогом се подразумева оригинални каталог или фотокопија 

каталога оверена од стране понуђача.Ако се у каталогу који Понуђач поседује, не налазе 

подаци којима се доказује испуњеност обавезних техничких карактеристика, Понуђач је 

дужан да за недостајуће податке достави писану изјаву произвођача добра. Изјава мора бити 

сачињена на меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум, мора бити оверена и потписана 

од стране овлашћеног лица произвођача. 

 

Место испоруке добра је – Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, 

Апатин, ул. Пригревачка б.б., Апатин. Све трошкове транспорта до места Наручиоца, 

инсталацију и обуку за рад на апарату, сноси Понуђач који ће наведено урачунати у цену 

апарата. 
 
Гарантни рок за ултразвучни апарат не може бити краћи од 24 месеца од дана стављања 

апарата у функцију, а на сонде не може бити краћи од 24 месеца. 

Рок испоруке за наведени апарат је најдуже 45 дана од дана закључивања уговора. 

 

 

 
 
 
      M.П.                                                   _____________________________ 

                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

ЗАКОНА 

 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);   

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) Закона);  

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) тј дозволу Републичког Министарства здравља. 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да  нема изречену меру забране обављања делатности, која је на снази 

у време подношења понуде,   (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

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

 

          - Понуђач  добара мора имати успостављен и применљив систем ИСО 13485 и ИСО 

9001.  

 - Као доказ понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије сертификата ИСО 13485 

и ИСО 9001. 

 

- Понуђено добро мора бити ново и оригинално. 

 

1.3.Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а додатне 

услове испуњава подизвођач само за количину коју испоручује која не може бити већа од 

50% укупне испоруке. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1. до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из 

члана 75. став 1. тачка 5) Закона важећу дозволу Министарства здравља Републике Србије 

за обављање делатности која је предмет јавне набавке и коју доставља уз понуду у виду 

неоверене копије.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар АПР као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може уколико сумња у исправност понуде, пре доношења одлуке о додели 

уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђач је у обавези да наведе који документи су доступни Наручиоцу, са наведеним 

интернет страницама. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени. 

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. 

 

Доказивање испуњености додатних услова.  

 

Понуђено добро мора бити ново и оригинално. Понуђач је дужан да достави гаранцију 

за ултразвучни апарат која је предмет набавке (којом потврђује да је нов), не краћу од 24 

месеца. 

Достављање копије фотокопије сертификата ИСО 13485 и ИСО 9001. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

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

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач...........................................................................[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке добара -  набавка комбинованог апарата за електротерапију и ултразвук број 

08/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре;  

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);  

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и   није му изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл.  (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

 

 

 

 

Место:___________                                                                      Понуђач    

                                                 М.П.    

Датум:___________                                                            __________________ 

      

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

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

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач................. .............................................[навести назив подизвођача] у поступку јавне 

добара – набавка комбинованог апарата за електротерапију и ултразвук( 4 комада) за потребе, 

број 08/19 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 

 1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

 2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре;  

 3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде;  

 4.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).  

 

 

 

 

 

 

Место:___________                                                                      Понуђач    

                                               М.П.    

Датум:___________                                                            __________________ 

 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Део који се односи на доказивање техничких 

карактеристика, техничка документација и друго, може бити достављено и на енглеском 

језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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: Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, 

Апатин, ул. Пригревачка б.б., 25260 Апатин, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара 

– набавка комбинованог апарата за електротерапију и ултразвук( 4 комада) ЈНМВ бр. 

08/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 08.05.2019. године до 08 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. 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. 

Јавно отварање понуда одржаће се 08.05.2019. године у 08:30 часова, у просторијама 

Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, ул. Пригревачка б.б., 

25260 Апатин. 

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку 

отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење за 

учешће у поступку јавног отварања понуда.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

 

   

Понуда мора да садржи:  

 

1. Изјаву о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, потписану и печатирану, за 

понуђача и за подизвођача уколико наступа са подизвођачем; 

2. Гаранцију за ултразвучни апарат која је предмет набавке (којом потврђује да је нов), не 

краћу од 24 месеца; 

3. Попуњену, потписану и печатирану табелу Минималне техничке карактеристике 

ултразвучног апарата; 

4. Образац понуде, попуњен, потписан и оверен печатом понуђача;  

5. Модел уговора, попуњен, парафиран и печатиран, чиме потврђује да се слаже са истим;  

6. Образац трошкова припреме понуде;  
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7. Образац изјаве о независној понуди;  

8. Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења;  

9. Решење АЛИМС-а  за понуђено  добро за која се подноси понуда. Решење мора да буде 

важеће. 

10. Фотокопију Решења Министарства здравља Републике Србије. Решење мора бити 

важеће. 

 

 

Документа из документације која се прилажу у понуди потписује законски заступник или 

овлашћено лице законског заступника уз овлашћење за потпис и на које се све радње у 

поступку односи потпис. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

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: Специјална болница за 

рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, ул. Пригревачка б.б., 25260 Апатин, са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка комбинованог апарата за 

електротерапију и ултразвук (4 комада) ЈНМВ бр. 08/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку  добара – набавка комбинованог апарата за 

електротерапију и ултразвук (4 комада) ЈНМВ бр. 08/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка комбинованог апарата за 

електротерапију и ултразвук (4 комада) ЈНМВ бр. 08/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка комбинованог апарата за 

електротерапију и ултразвук (4 комада) ЈНМВ бр. 08/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести и 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 Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  

 наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, услове из члана 76. ЗЈН подизвођач испуњава само у 

делу у коме му је поверена услуга набавке. 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  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и* 

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

Група понуђача је дужна да достави Изјаве о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V 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 законом. 

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,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

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

аванс. Рок за плаћање не може бити краћи од 30 дана. 

Цена је фиксна и не може се променити до краја исплате. 

 

9.2. Захтев у погледу места испоруке добра, раскида уговора и виша сила 

Понуђач ће комбиновани апарата за електротерапију и ултразвук(4 комада)– за који склопи 

уговор са Наручиоцем, испоручити у просторији Специјалне болнице за рехабилитацију 

„Јунаковић“ Апатин, Апатин, улица Пригревачка б.б., Апатин. По извршеној испоруци 

Понуђач је у обавези да стави апарат у функцији и оспособи особље Специјалне болнице за 
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рад на апарату који испоручује. 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) 

часа.  

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као 

виша сила. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила.  

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 8 (осам) дана.  

9.3. Захтев у погледу количине и квалитета 

Комбиновани апарат  се испоручује у количини од 4 (четири) комада. 

Понуђач гарантује за квалитет испорученог апарата и  свих прописаних законских услова и 

стандарда за ту врсту добра. Квалитет уговореног добра битан је елемент овог уговора. 

Сматраће се да испоручено добро није одговарајућег квалитета ако по његовом пријему или 

накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испорученог  добра онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене према техничким карактеристикама датих у конкурсној документацији, чиме је и сврха 

набавке онемогућена или значајно отежана; 

-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке добра неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета, нарочито приликом примене комбинованог 

апарата на болесницима. 

9.4. Захтев у погледу гарантног рока и рока испоруке 

Гарантни рок за  ултразвучни апарат не може бити краћи од 24 месеци од дана  стављања 

апарата у функцији. Гарантни рок за сонде не може бити краћи од 24 месеца, од дана 

испоруке и пуштања у рад. 

Рок испоруке за наведени апарат је најдуже 45 дана од дана закључивања уговора. 

 

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

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. Цена је фиксна и не може се 

мењати све док траје уговор.  

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 

располагање. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац је одлучио да за ову врсту јавне набавке тражи средства финансијског 

обезбеђења. 

МЕНИЦА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  

Понуђач ће, уз своју понуду, приложити бланко меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из 

Регистра меница НБС или захтев за регистрацију менице), менично овлашћење у висини од 

10% од вредности достављене понуде, картон депонованих потписа, као средство 

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.  

Понуда која није осигурана бланко меницом, меничним овлашћењем, картоном 

депонованих потписа и изводом из Регистра меница НБС биће одбијена од стране 

наручиоца као неприхватљива.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са 

назначеним износом од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  

Достављена меница за озбиљност понуде ће изабраном понуђачу бити враћена након што 

исти достави наручиоцу меницу за добро извршења посла, док ће осталим понуђачима 

бити враћена, на њихов писани захтев, након потписивања уговора између изабраног 

понуђача и наручиоца.  

Рок важења менице је минимум 60 дана од дана отварања понуде, одн. средство 

обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање онолико колико и важење понуде.  

Меница ће бити реализована у следећим случајевима и то мора бити наведено у меничном 

овлашћењу:  

а) ако понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуда или у случају одустајања од закључења уговора.  

б) у случају да изабрани понуђач благовремено не закључи уговор са наручиоцем или не 

достави меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од 

укупне вредности закљученог уговора, у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

Изабрани понуђач је дужан да достави уз уговор:  бланко соло меницу „за отклањање 

грешака у гарантном року“, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив и без права на приговор.  Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном 

року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. 

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица ,са обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 

картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, Рок важења 

менице је колико и дати гарантни рок у понуди. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
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Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

Заинтересовано лице може у писаном облику, путем електронске поште, на e-mail адресу 

Наручиоца nabavke@banja-junakovic.rs тражити 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 пет 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Заинтересовано лице може послати питање-захтев сваким радним даном од 07:00-14:00 

часова. Уколико Наручилац питање прими после 14:00 часова, исто ће бити заведено наредног 

радног дана. 

У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 

начин одређен чланом 20. овог закона.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 08/19“. 

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.  

 

14. 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. Закона).  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући Наручиоцу 

контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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.  

 

 

 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 

дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за 

mailto:dzbpnabavke@gmail.com
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отклањање грешака  у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Бланко соло меница за отклањање грешака издаје се у висини од 15%, 

(уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дужим од  гарантни рок.  

 

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа цена.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ЦЕНОМ  

  

Уколико понуђачи понуде исту вену, предност ће бити дата понуђачу који је дао дужи 

гарантни рок на апарат.   

     

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,и да му није 

изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 

заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:  nabavke@banja-

junakovic.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико 

Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.  

mailto:dzbelapalanka@yahoo.com,%20dzbpnabavke@gmail.com
mailto:dzbelapalanka@yahoo.com,%20dzbpnabavke@gmail.com
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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.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу на следећи 

начин: 

Евиденциони рачун: 840-30678845-06, Шифра плаћања: 153 или 253, Модел: 97, Позив на 

број: 50-016. Сврха уплате: такса за захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или 

ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права 

подноси пре отварања понуда односно: 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, такса износи 60.000,00 

динара, уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 60.000.000,00 

динара, Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 

радње Наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као 

и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

    (10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

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 oбавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
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Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр. _______________ од __________________ за јавну набавку добара – Набавка 

комбинованог апарата за електротерапију и ултразвук (4 комада) 

                     

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
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уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

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, потписују и печатирају 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, потписују и печатирају 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Редни 

број 
   НАЗИВ ДОБРА Количина 

Цена без 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ 

 

Произвођач 

1 комбиновани апарат за 

електротерапију и ултразвук 

4 

 

КОМАДА 

 

 

 

 

 

                                                                      УКУПНО:   

 

 

 

 

Укупна  цена без ПДВ-а у динарима   

 

Укупна  цена  са ПДВ-ом у динарима   

 

Рок  плаћања не краћи од 60 дана од дана 

испоруке 

 

Рок важења понуде (не мањи од 60 дана од дана 

јавног отварања понуда) 

_______ дана од дана јавног отварања 

понуда 

Рок испоруке добра (не дужи од 45 дана) од дана 

обостраног потписивања уговора 

_______ дана од дана обостраног 

потписивања уговора 

Гарантни рок понуђеног апарата (не краћи од 24 

месеци) од дана стављања апарата у рад. 

Гарантни рок за сонде не краћи од 24 месеца. 

Постгарантни рок за резервне делове апарата до 

5 година. 

_______ месеци од дана стављања апарата у 

рад. 

_______ месеци за сонде 

 

 

 

 

       МЕСТО : _____________                                                           ПОНУЂАЧ 

                                                                 М.П.                                     

       ДАТУМ:  ______________                                                     ________________ 

 

 

 

Напомена:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у 

регистар АПР или овлашћено лице понуђача који уз понуду прилаже документ о овлашћењу 

са свим радњама у поступку. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

о набавци комбинованог апарата за електротерапију и ултразвук (4 комада) 

 

Закључен између: 

 

Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, ул. Пригревачка 

б.б., 25260 Апатин, ПИБ: 106479527, Матични број: 08913773, текући рачун: 840-806661-04, 

код Управе за трезор, кога заступа в.д директор др Драгана Мрђенов (у даљем тексту: 

НАРУЧИЛАЦ),  

 

и 

 

............................................................................................................................................... 

ПИБ ..........................;Матични број:.................................., број рачуна ............. ................ 

Назив банке...................................................., кога заступа директор 

.............................................................. (у даљем тексту : ДОБАВЉАЧ) 

 

Основ уговора: 

ЈНМВ број: 08/19 

Број и датум одлуке о додели уговора: ЈН МВ ________ од _______________ 

Понуда изабраног понуђача бр.______ од_______________________. 

 

 

                                                                  Члан 1. 

                                                         Предмет уговора 

Предмет овог уговора је набавка комбинованог апарата за електротерапију и ултразвук(4 

комада) , за потребе Наручиоца, за 2019. годину,  у свему према  прихваћеној понуди 

Добављача број________од ______2019. године, као и осталим одредбама овог уговора. 

 

                Члан 2. 

                                                         Уговорена цена 

 

Уговорена цена за набавку комбинованог апарата за електротерапију и ултразвук(4 комада) 

износи ___________динара без ПДВ-а, односно _______________динара са ПДВ-ом.            

Уговорена  цена је фиксна и не може се мењати.    

               

                                                                 Члан 3. 

                                                  Квалитет испорученог добра 

Добављач гарантује за квалитет испорученог добра и испуњеност свих прописаних законских 

услова и стандарда за ту врсту добра. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора. 

Сматраће се да испоручено добро није одговарајућег квалитета ако по њеном пријему или 

накнадно у току њеног коришћења, Наручилац  утврди: 

-да се коришћењем испорученог  добра онемогућава или значајно отежава испуњење њене 

намене према техничким карактеристикама датих у конкурсној документацији, чиме је и сврха 

набавке онемогућена или значајно отежана; 

-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке добра неодговарајућег 

квалитета Наручиоцу  наноси било каква штета. 
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                                                                  Члан 4. 

                                                             Рок испоруке 

Рок испоруке добра не може бити дужи од _____ дана, од дана обостраног потписивања овог 

Уговора. 

Место испоруке добра је – Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, 

Апатин, ул. Пригревачка б.б., Апатин. 

По извршеној испоруци понуђач је у обавези да прикључи апарат и обучи одговорне раднике 

за рад на том апарату. 

Трошкове транспорта и обуке радника сноси Добављач. 

 

                                                               Члан 5. 

                                                     Обавеза Добављача 

 

Добављач се обавезује да ће приликом испоруке ултразвука доставити наручиоцу сву 

потребну документацију, упутства за употребу и сл. 

 

                                                                Члан 6. 

                                                         Гаранција апарата 

 

Добављач даје гаранцију Наручиоцу за предметно добро за период од ____ месеци, а за сонде 

________ месеци. 

У гарантом року добављач се обавезује да се одазове на позив Наручиоца и обезбеди 

сервисера и приступи поправци одмах по позиву након пријаве квара, а уколико не приступи 

отклањању квара у обавези је да надокнади штету наручиоцу. Трошкове поправке у 

гарантном року сноси Добављач. 

Уколико се утврди да не може да се поправи апарат Добављач је у обавези да га замени 

новим. 

 

                                                                 Члан 7. 

                                                    Начин  и рок плаћања 

 

Добављач ће испоставити фактуру испорученог добра по цени из дате понуде. 

Рок плаћања је 60 дана од дана испоруке и испостављања исправне фактуре за испоручена 

добра регистроване у ЦРФ. 

 

                                                                    

                                                                 Члан 8. 

                                                     Учешће Подизвођача 

 

 Добављач ће део уговорених обавеза извршити преко подизвођача 

________________________(назив подизвођача), са седиштем у __________________, ПИБ 

_____________ матични број_______________ односно у групи понуђача коју чине 

________________________________________________(назив групе понуђача), са седиштем у 

_____________________________ ПИБ __________________, матични број 

_________________________   са ___% од укупне вредности уговора (попуњава само онај 

понуђач који учествује са подизвођачем). 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за услуге 

извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Добављач одговара Наручиоцу за извршење  уговорених обавеза неограничено солидарно са 

осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

                                                                 Члан 9. 
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                                                               Виша сила 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене 

стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) 

часа.  

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као 

виша сила. 

                                                                Члан 10. 

Финансијско средство обезбеђења 

 

Изабрани Добављач је дужан да уз потписани уговор достави  бланко соло потписану меницу 

у износу од 10% од вредности понуде, без ПДВ-а, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Рок важења бланко соло менице траје колико и гарантни рок апарата.  

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица ,са обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 

картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије. 

 

                                                                 Члан 11. 

                                                           Уговорна казна 

 

Наручилац ће уновчити бланко соло меницу добијену од добављача на 10% од уговорене 

вредности набавке, за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 

изврши обавезу отклањање квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 

уговора у гарантном року и тиме нанесе штету Наручиоцу. 

 

                                                                 Члан 12. 

                                                        Раскид уговора 

 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила.  

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 8 (осам) дана.  

                                                           

                                                                 Члан 13. 

                                                                Спорови 

 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно овлашћени 

представници уговорних страна. Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће 

се решавати пред надлежним Привредним судом у Сомбору. 
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            Члан 14. 

                                                   Завршне одредбе 

 

Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, по 2 ( два ) примерка за обе 

уговорне стране. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе 

у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних 

страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних 

страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 

 

Саставни делови  уговора су: 

- понуда Понуђача бр._______________ од _____________  

- бланко соло меница , менично овлашћење, картон депонованих потписа и  потврда пословне 

банке о регистрацији  менице. 

 

 

 

                     НАРУЧИЛАЦ: ДОБАВЉАЧ: 

 

           Специјална болница за  

рехабилитацију „ Јунаковић“ Апатин                       
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

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. 

 

 

 

    Датум              Понуђач 

__________         ___________ 

            М. П. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ……………………...........  [ назив понуђача]), даје 

 

         Изјаву  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку 

добара – набавка комбинованог апарата за електротерапију и ултразвук(4 комада), број ЈНМВ 

08/19, да подноси  независну понуду, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       МЕСТО : _____________                                                           ПОНУЂАЧ 

                                                                 М.П.                                     

       ДАТУМ:  ______________                                                     ________________ 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ МЕНИЦЕ 

 

 

 

          Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу уз Уговор,  

предметне јавне набавке, број 08/19 предати Наручиоцу 1 (једну) бланко соло  меницу са 

меничним овлашћењем,  потписану, оверену и попуњену, без износа, са меничним  

овлашћењем на 10% од укупне  вредности понуде, неопозиву, наплативу на први позив и без 

права на приговор.  

Уз меницу и менично овлашћење прилажем и копију картона депонованих потписа и 

потврду банке о регистрацији менице у регистру меница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       МЕСТО : _____________                                                           ПОНУЂАЧ 

                                                                 М.П.                                     

       ДАТУМ:  ______________                                                     ________________ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


