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ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

Ул. Стишка бб, 12311 Мало Црниће 

Тел/факс 012/280-326 и 280-004 

ПИБ: 106961390, Матични број: 17815377 , шифра делатности: 8621 

Еmail: dzmcrnice@gmail.com 

 

 

            

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЕДИЦИНСКОГ                                                                                          

И ОСТАЛОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ  МАТЕРИЈАЛА 

(јавна набавка мале вредности) 

 

ЈНМВ бр.1/2018 

 

 

 

 

 

 

У Малом Црнићу, април 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документације има 36 страна 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

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), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 433 од 10.04.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну 
набавку број 434 од 10.04.2018. године припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – Набавка медицинског и осталог 
лабораторијског материјала за потребе Дома здравља Мало Црниће                

у Малом Црнићу 

број 1/2018 

 

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1. ПОЗИВ И ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

Наручилац Дом здравља Мало Црниће, улица Стишка бб, 12311 Мало Црниће, спроводи 

јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 1/2018.  

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1/2018 је набавка добара-медицинског и 

осталог лабораторијског материјала; ОРН:33140000-Медицински потрошни материјал 

Јавна набавка бр 1/2018 је обликована у 7 Партија: 

П1-Санитетски материјал; П2-Acucek activ траке за контролу шећера у крви; 

П2Contour plus траке за мерење шећера у крви;П4-Материјал за рад цитолошке 

лабораторије; П5-Траке и ролне за стерилизацију; П6- Лабораторијски материјал; 

П7- Зубни ( стоматолошки ) материјал; 

Лице за контакт: Ивана Пајић Тодосијевић, телефон: 012/280-326. 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.1/2018 је набавка медицинског и осталог лабораторијског  

материјала, обликована по партијама  

Назив и ознака из Општег речника набавки: 33140000-Медицински потрошни 

материјал; 
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

Спецификација за ову јавну набавку дата је  у оквиру тачке 6. Образац понуде. 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове из 

члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу 7. УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ове конкурсне документације. 

Понуђач у оквиру понуде доставља сва документа и обрасце тражене конкурсном 

документацијом. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора и да је документује на прописани начин. 

 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

5.1. ЈЕЗИК 

 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском 

језику. 

 

5.2. ПОПУЊАВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАЗАЦА ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне 

документације да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и овери 

печатом. Попуњавање се врши неизбрисивим мастилом, а свака евентуална измена унетих 

података мора се оверити потписом и печатом одговорног лица.  

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити 

да ли је затворена онако како је предата са назнаком "Понуда за набавку ЈНМВ бр. 

1/2018 –„ НЕ ОТВАРАТИ" на адресу наручиоца (поштом или лично). Уколико понуђач 

понуду подноси само за једну партију,за више њих или за све партије, дужан је да 

назначи број Партије ( П1-Санитетски материјал; П2-Acucek activ траке за контролу 

шећера у крви; П3-Contour plus траке за контролу шећера у крви; П4-Материјал за рад 

цитолошке лабораторије; П5-Траке и ролне за стерилизацију; П6- Лабораторијски 

материјал; П7- Зубни ( стоматолошки ) материјал; 

 

Понуђач је дужан да понуду достави у просторије наручиоца у року назначеном у јавном 

позиву.  

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након 

истека рока за подношење понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа 

у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти. 
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Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка 

отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

       

  5.2.1. ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ: 

 

- Образац 2 из ове конкурсне документације (попуњен, потписан и оверен печатом) као 

доказ да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1-4 

Закона о јавним набавкама наведене у делу 7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  

 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом). Попуњен образац понуде значи попунити сва 

празна поља одређена за упис података. Празна  поља се не смеју прецртавати.  

 

-  Образац 1 – Образац 9 из ове документације (попуњени, потписани и оверени печатом).  

 

 

        5.2.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 

За све своје подизвођаче понуђач доставља: 

 

 Све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су 

наведени у конкурсној документацији у делу 7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ , у 

истом облику и на начин како се то тражи од понуђача. 

 

      - Прилоге Образац 1 – Образац 7 из ове документације (попуњени, потписани и 

оверени печатом) 

 

 

         

 

 5.2.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Носилац понуде попуњава, потписује, оверава печатом и доставља следеће:  

- 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

- Прилоге Образац 1 – Образац 9 

 

 

Сваки из групе понуђача (укључујући и Носиоца понуде) који подносе заједничку 

понуду мора у понуди доставити: 

 

       - доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у 

конкурсној документацији у делу 7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ, у облику и на начин како 

се то тражи и од носиоца понуде. 
 

          - ПРИЛОГЕ  ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ 7 за сваког из групе понуђача 
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Обавезан део заједничке понуде је СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Елементи које 

наведени Споразум мора да садржи прецизирани су чланом 81. став 4. Закона о јавним 

набавкама. 

 

 

 

 

5.3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

 

Предмет ове набавке је  обликован у више партија. 

 

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 

 

5.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду , 

тако што ће своју измену, допуну или опозив доставити под истим условима као и понуду. 

 

 

5.6. ПОДНОШЕЊЕ ЈЕДНЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

 

 

5.7. ЗАХТЕВ У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

У случају да се склопи уговор са понуђачем који ангажује подизвођача, јер је та понуда 

најповољнија, тај подизвођач ће бити наведен у уговору, а наручилац може на захтев 

подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања 

директно подизвођачу за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом 

случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговореи ако потраживање није 

доспело. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

5.8. СПОРАЗУМ КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Уколико више понуђача подноси заједничку понуду обавезан саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке. 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

 

 

 

 

 

5.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ДР. 

 

Евентуални захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока и др. од 

којих зависи прихватљивост понуде наведени су у Обрасцу понуде као смерница понуђачу 

како да попуни поједине рубрике. 

 

 

 

5.10. ВАЛУТА И ЦЕНА 

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом 

Цена може бити изражена и у страној валути, у ком случају ће се у понуди навести да ће 

се за прерачунавање у динаре користити одговарајући средњи девизни курс НБС на дан 

отварања понуда. 

До промена цене након закључења уговора може доћи из објективних разлога –одлуке  

Владе РС. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

5.11.ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, и то најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у најкраћем року, а највише 3 дана  дана од пријема захтева писмено 

одговорити заинтересованом лицу и истовремено ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

5.12.  ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧУ ЗА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

 

Наручилац може захтевати додатна објашњења од Понуђача која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може  и вршити контролу (увид) код 

Понуђача односно његовог подизвођача, у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.  

Комуникација у вези са додатним објашњењима врши се на начин одређен чланом 20. 

Закона о јавним набавкама. 
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5.13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена за сваку појединачну 

партију. 

Уколико након оцењивања понуда два или више Понуђача имају  исту најнижу понуђену 

цену, предност ће имати понуда Понуђача који има дужи рок плаћања,а уколико имају 

исти рок плаћања предност ће имати онај Понуђач који има краћи рок испоруке добара. 

 

 

 

 

5.14. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. ( Образац 7.) 

 

 

 

 

5.15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

У случају да понуђач сматра да су му у току поступка јавне набавке повређена права, 

може на начин и у роковима прописаним чланом 149. Закона о јавним набавкама поднети 

захтев за заштиту права који мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о 

јавним набавкама. 

Уплату таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама извршити на жиро рачун бр. 840-
30678845-06; Републичка административна такса, са позивом на ЈНМВ бр.1/2018. 

 

 

 

 

5.16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року од најдуже осам дана од дана  

истека рока за подношење Захтева за заштиту права из става 6. члана 149. Закона о јавним 

набавкама.                                                                                                                                  
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

МЕДИЦИНСКОГ И ОСТАЛОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

На основу Позива Наручиоца за јавну набавку мале вредности – набавка 

МЕДИЦИНСКОГ И ОСТАЛОГ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ  МАТЕРИЈАЛА  ЈНМВ бр.1/2018, 

дајемо понуду: 

  

           1.  Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.  Адреса седишта:___________________________________ 

            3.  Матични број:______________________________________ 

            4.  ПИБ:_____________________________________________ 

            5.  Име особе за контакт:_______________________________ 

            6.  Број понуде:_______________________________________ 

            7.  Датум понуде:_________________________ 

            8.  Понуда важи (не краће од 60 дана) ________ дана од дана отварања  

   понуда. 

 

Понуду подносимо (заокружити): 

 

а) самостално  б) заједничка понуда               в) понуда са подизвођачем 

 

У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, попунити следеће 

податке за сваког понуђача из групе понуђача односно подизвођача. 

 

1. Назив Понуђача:___________________________________ 

                  2.   Адреса седишта:___________________________________ 

                  3.   Матични број:______________________________________ 

                  4.   ПИБ:_____________________________________________ 

                5.   Име особе за контакт:_______________________________ 

 

 

1. Назив Понуђача:___________________________________ 

                  2.   Адреса седишта:___________________________________ 

                  3.   Матични број:______________________________________ 

                  4.   ПИБ:_____________________________________________ 

                5.   Име особе за контакт:_______________________________ 
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ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА ( ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ ): 

 

САНИТЕТСКИ  МАТЕРИЈАЛ -  ПАРТИЈА  1 
Р.Б. Назив производа ЈМ Количина Јединична 

вредност/дин

. Без ПДВ-а 

Јединична 

вредност/ди

н. са ПДВ 

Укупна 

вредност/дин

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност/дин 

са ПДВ-ом 

1.1. Gaza 80x100m 20 niti pak 60     

1.2. Leukoplast na kalemu 

5m x5cm 
kom 360     

1.3. Vata sanitetska 1kg kg 40     

1.4. Vata papirna 1kg Pak 40     

1.5. Medicinski flaster na 

netkanom tekstilu  10mx25cm 
Kom 10     

1.6 Zavoj kaliko 5x5 Kom 800     

1.7 Zavoj kaliko 8x5 Kom 800     

1.8 Zavoj kaliko 10x5 Kom 800     

1.9 Zavoj kaliko 12x5 Kom 800     

1.10 Zavoj kaliko 15x5 kom  600     

1.11 Igle braunile 20G Kom 600     

1.12 Igle braunile 22G Kom 1000     

1.13 Igle braunile 24G Kom 100     

1.14 Igle PVC braon 26G Kom 3000     

1.15 Igle PVC plave 23G Kom 6000     

1.16 Igle PVC zelene 21G Kom 15000     

1.17 Igla žuta  20G Kom 1000     

1.18 Igla roze 18G Kom 3000     
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1.19 Sis.za infuziju Kom 2000     

1.20 Špric PVC 2ml Kom      14400     

1.21 Špric PVC 5ml Kom      12000     

1.22 Špric PVC 10ml Kom 4000     

1.23 Benzin medicinski 1L lit 2     

1.24 Gel za dezinf. i suvo 

pranje ruku a 1000ml 
lit 10     

1.25 Etil-alkohol 96 %1000ml  lit 20     

1.26 Hidrogen 30 % sol 

1000ml 
lit 6     

1.27 Etil alkohol 70% 

 1000ml    
lit 80     

1.28 Asepsol 5% 1L kom 50     

1.29 Primosept a 1000ml lit 5     

1.30 Gel za UZ 1/1kg kom 25     

1.31 Špatule drvene ( a 100 ) 

nesterilne 

pak 150     

1.32 Rukavice MEDIFLEX 

zaštitne  ( vel.S ) 
kom 3000  

 

 

 

 

 

 

 

1.33 Rukavice MEDIFLEX 

zaštitne( vel. M) 
kom 15000     

1.34 Poveska sa mehanizmom 

Esmarhova 
kom 10     

                                                                           Ukupno za partiju 1:   
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ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА ( ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ ): 

 

 

AKUČEK AKTIV ТРАКЕ ЗА КОНТРОЛУ ШЕЋЕРА У КРВИ  -  ПАРТИЈА  2 

Р.Б. Назив производа ЈМ Количина Јединична 

вредност/дин. 

Без ПДВ-а 

Јединична 

вредност/дин

. са ПДВ 

Укупна 

вредност/динбез 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност/дин са 

ПДВ-ом 

 

2.1 

 

 

Akucek activ trake za 

kontrolu secera u krvi 

 

pak 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ukupno za partiju 2: 
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ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА ( ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ ): 

 

 

 

CONTOUR PLUS ТРАКЕ ЗА КОНТРОЛУ ШЕЋЕРА У КРВИ  -  ПАРТИЈА  3 

Р.Б. Назив производа ЈМ Количина Јединична 

вредност/дин. 

Без ПДВ-а 

Јединична 

вредност/дин

. са ПДВ 

Укупна 

вредност/динбез 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност/дин са 

ПДВ-ом 

 

3.1 

 

 

Contour plus trake za 

kontrolu secera u krvi 

 

pak 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Ukupno za partiju 3: 
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ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА ( ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ ): 

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ЦИТОЛОШКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ  -  ПАРТИЈА  4 

Р.Б. Назив производа ЈМ Количина Јединична 

вредност/дин. 

Без ПДВ-а 

Јединична 

вредност/дин. 

са ПДВ 

Укупна 

вредност/дин  без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност/дин са 

ПДВ-ом 

4.1 Predmetna stakla brušena 

(a 50) 26 x 76mm, 

debljina 1-1,2 mm 

kutija 20     

4.2 Drveni stapici bez 

namotaja 

kom 4000     

4.3 Cetkice biobrush sterilne kom 1000     

4.4 Giemsa 100ml bocica 10     

4.5 Lugolov rastvor 100ml bocica 10     

4.6 Sircetna kiselina 1000ml lit 2     

4.7 Imerziono ulje 100ml kom 1     

4.8 Sprej za fiksiranje pak 5     

4.9 Špatula Ayra sterilna kom 1000     

 

                                                                       Ukupno za partiju 4: 
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ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА ( ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ ): 

 

 

ТРАКЕ И РОЛНЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ  -  ПАРТИЈА  5 

Р.Б. Назив производа ЈМ Количина Јединична 

вредност/дин. 

Без ПДВ-а 

Јединична 

вредност/дин. 

са ПДВ 

Укупна 

вредност/дин  

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност/дин са 

ПДВ-ом 

 

5.1 

Indikatorska traka za 

kontrolu procesa 

sterilizacije u autoklavu 

Pak 1  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

Indikatorska traka za 

kontrolu pakovanja u 

autoklavu 

Kom 200  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 

 

Indikatorska nalepnica za 

hemijsku kontrolu suve 

sterilizacije 

Pak 4  

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 Rolna za sterilizaciu 

ravna 15cm x 200m 
Kom 2  

 

 

 

 

 

 

 

5.5 

 

Rolna za sterilizaciu 

ravna 20cm x 200m 
Kom 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Ukupno za partiju 5: 
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ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА ( ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ ): 

 
 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА  6 

Р.Б. Назив производа Ј М Количина Јединична 

вредност/дин 

без ПДВ-а 

Јединична 

вредност/дин. 

са ПДВ 

Укупна 

вредност/дин 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност/дин 

са ПДВ-ом 

6.1 Diluent Mythic 10l kom 6     

6.2 Enzymatic Cleaner 1l kom 6     

6.3 Cyanide free lytic 

solution 1l 
kom 6     

6.4 Normal control blood 

Mono normal 

kom 7     

6.5 Flash cleaner 0,5l kom 2     

6.6 Fibrinogen reagent 

5*2ml 

kom 10     

6.7 Imidazol bufer 100ml kom 2     

6.8 Tehnoplastin HIS 

12*2ml 

kom 4     

6.9 Casice za trombostat kom 500     

9.10 Kuglice za trombostat kom 500     

6.11 Kontrolni serum kom 2     

6.12 Multi Calibrator kom 1     

6.13 Glukoza+standard 

500ml 

kom 3     
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6.14 Urea+standard 120ml kom 2     

6.15 Kreatinin+standard 

500ml 

kom 1     

6.16 Holesterol+standard 

500ml 

kom 2     

6.17 Trigliceridi+standard 

120ml 

kom 2     

6.18 AST 120ml kom 2     

6.19 ALT 120ml kom 2     

6.20 Uric acid 60ml kom 1     

6.21 Systemic solution 

sredstvo za ispiranje 

biohemijskog aparata 

SPHERA 2*100 

kom 3     

6.22 Test trake za urin 

100kom 

pak 10     

6.23 Sulfosalicilna kiselina 

20% p.a   a 500gr 

pak 1     

6.24 Epruveta konusna        

Fi 17/105, 12 ml  

kom 2000     

6.25 Nastavci za      

automatske pipete     

10-200(mikro l) 

pak 1     

6.26 Nastavci za 

automatske pipete 

1000(mikro l) 

pak 1      
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6.27 Vacutainer serum 6ml kom 2000     

6.29 Vacutainer EDTA 3ml kom 2000     

6.30 Vacutainer 

sedimentacija 

kom 2000     

6.31 Vacutainer epruveta 

koagulacije  2,7ml 

kom 600     

6.32 Microtainer  EDTA 

(hemogard) 

kom 1000     

6.33 Microtainer serum gel 

(hemogard) 

kom 500     

6.34 Vacutainer igla 0.8x38 kom 2000     

6.35 Contact Lanceta 

1,5mm x 2,0 

kom 600     

6.35 Erlich ml 100     

6.36 1% Jod u etanolu ml 100     

6.37 Stalak za 

mikrosedimentaciju 

kom 2     

6.38 Mikrosedimentacija iz 

kapilarne krvi 

kom 500     

6.39 Holder kom 4     

Ukupno za partiju 6:   
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ПОНУДУ ДАЈЕМО ЗА ( ПРАЗНЕ РУБРИКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ ): 

 

 

ЗУБНИ (СТОМАТОЛОШКИ)  МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА  7 

7.1 Borer dij. Za kolenjak kom 20     

7.2 Kalcipast a 5gr pak 9     

7.3 Trake za matricu 7m pak 2     

7.4 Bigal prah 3kg pak 2     

7.5 Optibond solo plus 

3ml 

kom 3     

7.6 Gelatapon pak 2     

7.7 Orvagyl pak 2     

7.8 Artikulacioni papir kom 4     

7.9 Life kom 3     

7.10 Oranwash 140 ml kom 3     

7.11 Sitisan pak 3     

7.12 Ulje md 400 kom 3     

7.13 Zetaplus komplet kom 3     

Р.Б. Назив производа ЈМ Количина Јединична 

вредност/дин

. Без ПДВ-а 

Јединична 

вредност/дин

. са ПДВ 

Укупна 

вредност/динб

ез ПДВ-а 

Укупна 

вредност/дин са 

ПДВ-ом 
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7.14 Zica za kukice 3mm kom 5     

7.15 Citodur kom 9     

7.16 Cetkice za czk kom 20     

7.17 Boreri karbidni celicni 

za kolenjak 

kom 30     

7.18 Cetka za ciscenje ins. 

Rucna 

kom 3     

7.19 Filc konus srednji kom 10     

7.20 Cetka crna 

cetvororedna 

kom 5     

7.21 Biocryl-prah 325g kom 4     

7.22 Stom.papirne rolne 

10x50 

kom 15     

7.23 Gutaperka poeni a 120 pak 6     

7.24 Xrv starter mini kit kom 6     

7.25 Kariofil z (350g 

praha+20ml sol) 

kom 2     

7.26 Vikopres komplet kom 5     

7.27 Papirni poeni a 120 pak 5     

7.28 Poliester trake kom 2     

7.29 Kompozit tube 5g 

Herculajt 

tube 6     

7.30 Frulogal mite rastvor 

250 ml 

pak 6     
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7.31 Gumice za poliranje 

razne 

kom 30     

7.32 Sisaljke plasticne kom 20     

7.33 Difurid pak 3     

7.34 Ortofosforna kiselina kom 3     

7.35 Biogal e zubi a 28 

komplet 

kom 60     

7.36 Gips beli univerzal a 

25kg 

pak 8     

7.37 Biocryl tecnost 

200ml+Biocryl 

kom 5     

7.38 Duracrol prah 500g za 

ind. Kas. 

kom 5     

7.39 Duracrol liq. 250G za 

ind. Kas.  

kom 5     

7.40 Simgal r prah 40g. kom 5     

7.41 Simgal tecnost 20ml kom 5     

7.42 Phase kom 6     

7.43 Amalgam a-d futura 

ng 3a50 

kom 3     

7.44 Amalgam a-d futura 

ng 2a50 

kom 6     

7.45 Amalgam a-d futura 

ng 1a50 

kom 6     

 Lentule kom 6     
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7.46 

7.47 Fuji ix gp 1-1 komplet pak 4     

7.48 Fisural - d kom 6     

7.49 Miler igle kom 2     

7.50 Nerv igle kom 10     

7.51 Ogledalce 

stomatolosko 

kom 10     

7.52 Jodoform prah 15gr kom 3     

7.53 Jodoform gaza  pak 2     

7.54 Smirgla u kolutu kom 2     

7.55 Poliester trake 100 kom 3     

7.56 Roze vosak 500g pak 6     

7.57 Sol.Clumski 20g  kom 3     

7.58 Sol fluorogal crveni 

srednje koncentracije 

kom 6     

7.59 Sprej za turbinu 

400ml 

kom 2     

7.60 Tvrdi gips tip 3.3kg pak 8     

7.61 Fosfat cement a 

normalnovez. 

kom 5     

7.62 Purodent pasta za 

poliranje 

kom 6     

7.63 Anestezije lidokain -

adrenalin 2 

kom 2500     
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7.64 Freze karbidne 875 kom 6     

Ukupno za partiju 7:   
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Напомена: 

Понуђач је дужан да попуни табелу за партије за које доставља понуду. 

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију 

   * Diluent Mythic тражи се за Hematološki brojač MYTHIC 18 (оригинални раствори) 

 

        9. Рок и начин плаћања :………..дана по службеном пријему рачуна ( Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) 

радних дана од дана службеног пријема рачуна) 

       10.Рок испоруке: ................ дана од захтева наручиоца (испорука сукцесивна по захтеву наручиоца,не дуже од 5 дана од 
захтева наручиоца) 
          

        11. Место испоруке: Дом здравља Мало Црниће.       

          

          12. Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени  недостаци у квалитету испоручене 

робе, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. 

 

          13.Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је_______________ (не може бити више од 

50 %), а део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача је ______________________ .    (попунити у случају 

подношења понуде са подизвођачем). 

 

Датум:_______________                                                                            Потпис овлашћеног лица 

Место:_____________                                                                   М.П.                                  ___________________ 
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7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.   И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ   УСЛОВА 
 

7.1.А УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом поступку јавне 

набавке: 

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

 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; 

4. 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; 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 

7.1.Б УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН 

           Додатни услови за учешће по члану 76.ЗЈН су :  

1. да добра  која понуђач испоручује имају рок важења најмање годину дана од 

тренутка испоруке - овај услов се односи искључиво на понуђаче Партијe 4                    

(Материјал за рад цитолошке лабораторије) и Партије 6 (Лабораторијски 

материјал);  

2. ,да располаже добрима која су предмет јавне набавке на лагеру  у свом 

магацину(најмање у количини 25%) ; 

3. да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације.  

     7.2.А УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ      ЧЛАНА 75.ЗЈН 

 

1. 
Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 

регистра надлежног Привредног суда, - у неовереној фотокопији 

2. Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач  и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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, - у неовереној фотокопији 

4. 
Приложити Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике 
Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - у 
неовереној фотокопији 

5. 
Приложити решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет на велико 
и Решење Агенције за лекове и медицинска средства 

 

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне документације у тачкама 

1 – 4, понуђач доставља правилно потписану и печатом оверену изјаву дату као Образац 2 ове 

конкурсне документације.  

Као доказ под 5. доставити копију решења 
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      7.2.Б УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

76.ЗЈН 

      Као доказ за испуњеност услова из члана 76.ЗЈН,понуђач доствља правилно 

потписане и печатом оверене следеће изјаве :  

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ДОБРА  КОЈА ИСПОРУЧУЈЕ ИМАЈУ РОК 

ВАЖЕЊА НАЈМАЊЕ ГОДИНУ ДАНА ОД ТРЕНУТКА ИСПОРУКЕ                       

( ИЗЈАВУ ПОТПИСУЈУ САМО ПОНУЂАЧИ  ПАРТИЈЕ 4 И ПАРТИЈЕ 6); 

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ СА ДОБРИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ЛАГЕРУ У СВОМ МАГАЦИНУ(НАЈМАЊЕ У 

КОЛИЧИНИ 25%); 

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАД ЊИМ НИЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК 

СТЕЧАЈА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ 

   које су  дате као Образац 3,Образац 4 и Образац 5 ове конкурсне документације. 
7.2.1.   ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Понуђач је дужан да за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености 

обавезних услова из дела 7.2. Конкурсне документације тачке 1-4 и услове из члана 

76.ЗЈН. 

Као доказ за испуњеност тражених услова Понуђач доставља правилно потписану 

и печатом оверене изјаве дате као прилог Образац 2, Образац 3, Образац 4 и Образац 5 ове 

конкурсне документације за сваког од подизвођача. 

Доказ о испуњености услова 5.доставља се за подизвођача  за  део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача. 

            7.2.2.     ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач који на основу споразума групе понуђача подноси понуду је дужан да за 

сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

дела 7.2. Конкурсне документације тачке 1-4 и услове из члана 76.ЗЈН. 

Као доказ за испуњеност тражених услова Понуђач који подноси понуду доставља 

правилно потписану и печатом оверену изјаву дату као прилог Образац 2, Образац 3, 

Образац 4 и Образац 5  ове конкурсне документације за сваког од понуђача из групе 

понуђача. 

Доказ о испуњености услова 5. Доставља се за понуђача из групе понуђача којем ће 

бити поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.        

 

7.2.3 ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ  

ОРГАНА 
  

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

надлежних органа већ само наводи који су то докази.                                                                                                                                                                              
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Образац 1 

                                                                 

                                                             ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛ/ФАКС:  

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:  

ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

БРОЈ РАЧУНА:  

ПОСЛОВНА БАНКА: 

  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П) 

( Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем овај образац 

фотокопирати, попунити за сваког члана групе понуђача и за сваког подизвођача и 

доставити уз понуду.) 
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Образац 2 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо 

све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ бр.1/2018 

наручиоца Дом здравља Мало Црниће , из члана 75. став 1. тачке 1 - 4. Закона о јавним 

набавкама. 

 

 

 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П) 
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Образац 3   -  ПОТПИСУЈУ САМО ПОНУЂАЧИ ПАРТИЈЕ 4 И ПАРТИЈЕ 6 

 

 

 

 

Назив правног-физичког лица __________________________________ 

 

Место: _______________            мбр.______________, ПИБ______________ 

 

Датум:_____________2018.год. 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ДОБРА  КОЈА ИСПОРУЧУЈЕ ИМАЈУ РОК ВАЖЕЊА 

НАЈМАЊЕ ГОДИНУ ДАНА ОД ТРЕНУТКА ИСПОРУКЕ 

 

 

 

ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ  МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА ДОБРА КОЈА ЋЕМО ИСПОРУЧИТИ ИМАЈУ РОК ВАЖЕЊА 

НАЈМАЊЕ ГОДИНУ ДАНА ОД ТРЕНУТКА ИСПОРУКЕ(ДОБРА КОЈА ПРИПАДАЈУ 

ПАРТИЈИ 4 И ПАРТИЈИ 6  ЈНМВ бр.1/2018). 

 ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА КОЈА НЕМАЈУ ОВАЈ  РОК ВАЖЕЊА СМАТРАЋЕ СЕ ДА 

ИМАЈУ НЕДОСТАТАК У КВАЛИТЕТУ У СМИСЛУ ЧЛ.6 И 10. МОДЕЛА УГОВОРА. 

 

 

 

                                                                                          ПОТПИС    ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                                  

                                                                                                     _______________________ 

 

 

М.П.  
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Образац 4 

 

 

Назив правног-физичког лица __________________________________ 

 

Место: _______________            мбр.______________, ПИБ______________ 

 

Датум:_____________2018.год. 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ СА ДОБРИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ЛАГЕРУ У СВОМ МАГАЦИНУ                                            

(НАЈМАЊЕ У КОЛИЧИНИ 25%) 

 

 

 

 

 

ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ  МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА РАСПЛАЖЕМО СА ДОБРИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ЈНМВ БР. 2/2017 НА ЛАГЕРУ У СВОМ МАГАЦИНУ  У СВАКОМ 

ТРЕНУТКУ НАЈМАЊЕ У КОЛИЧИНИ  ОД 25%. 

 

 

 

 

                                                                                          ПОТПИС    ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                                  

                                                                                                     _______________________ 

 

 

М.П.  
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Образац 5 

 

 

 

 

Назив правног-физичког лица __________________________________ 

 

Место: _______________            мбр.______________, ПИБ______________ 

 

Датум:_____________2018.год. 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАД ЊИМ НИЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА 

ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ  МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА НАД НАМА НИЈЕ ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК СТЕЧАЈА ИЛИ 

ЛИКВИДАЦИЈЕ. 

 

 

 

 

                                                                                          ПОТПИС    ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                                  

                                                                                                     _______________________ 

 

 

М.П.  
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Образац 6 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.1/2018  Дом здравља Мало Црниће 

поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П) 
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Образац 7 

 

  

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач............................................................................................. у поступку јавне 

набавке...........................бр. ...................... поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

. 

 

 
                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

 

Датум:____________ _________________________ 

 (М.П.) 
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Образац 8  

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 

 

ВРСТА ТРОШКОВА  

 

ПОЈЕДИНАЧНИ  

ИЗНОСИ  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

УКУПАН ИЗНОС:  

 

 

Напомена:  

- понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде.  

- трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник бр. 124/12,68/2015“),  

 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П.) 
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Образац 9 

            

                                                       МОДЕЛ УГОВОРА   

                  о набавци  медицинског и осталог лабораторијског материјала 

Закључен дана _______ 

Између: 

1.Дома здравља Мало Црниће, Стишка бб.,Мало Црниће, кога заступа директор др Емад 

Еслеем 

Матични број: 17815377, ПИБ: 106961390, Број рачуна: 840-824661-33 који се води код 

Управе за јавна плаћања (у даљем тексту:КУПАЦ) и  

 

2.Предузећа___________________________,са седиштем у_______________________, кога 

заступа___________________(у даљем тексту: ПРОДАВАЦ), ПИБ:____________ на 

следећи начин: 

 

Члан 1. 

  

Уговорне стране сагласно конастатују : 

- Да је купац, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама( „Сл.гласник 

РС“,бр.124/2012,68/2015), а на основу позива за подношење понуде за набавку 

медицинског и осталог лабораторијског материјала , спровео поступак јавне 

набавке мале вредности; 

- Да је продавац доставио понуду бр._____, од____________ која се налази у прилогу 

уговора и саставни је део уговора; 

- Да понуда продавца у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 

документације; 

- Да је купац  донео одлуку о додели Уговора бр.____________, од___________ 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је набавка медицинског и осталог лабораторијског 

материјала:  

 

 
1. Санитетски материјал  

2. Acucek active траке за контролу шећера у крви  

3. Contour plus траке за контролу шећера у крви  

4. Материјал за рад цитолошке лабораторије  

5. Траке и ролне за стерилизацију  

6. Лабораторијски материјал  

7. Зубни (стоматолошки) материјал  

 

од стране купца у свему према понуди продавца, бр._________, од__________ 

 

(У ОВОМ ЧЛАНУ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАОКРУЖИ РЕДНИ БРОЈ ПАРТИЈЕ 

,КАКО БИ НАЗНАЧИО ПРЕДМЕТ УГОВОРА). 
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Члан 3. 

 Цена робе из члана 2. овог уговора износи укупно (уписати цену за сваку партију):  

                                      
Партија 1.     - Санитетски материјал  __________________________________________ 

Партија 2.     - Acucek active траке за контролу шећера у крви________________________ 

Партија 3.     - Contour plus траке за контролу шећера у крви _________________________ 

Партија 4.     - Материјал за рад цитолошке лабораторије___________________________ 

Партија 5.     - Траке и ролне за стерилизацију____________________________________ 

Партија 6.     - Лабораторијски материјал ________________________________________ 

Партија 7.     - Зубни(стоматолошки) материјал____________________________________ 

 

       У цену је урачунат порез на додату вредност . До промена цене након закључења 

уговора може  доћи из објективних разлога –одлуке  Владе РС. 

За испоручену робу продавац испоставља рачун-фактуру са пратећом 

документацијом,који доставља купцу на плаћање. 

 

Члан 4. 

Купац се обавезује да по испостављеном рачуну-фактури уплату изврши на рачун 

продавца, у року од______радних дана од  дана службеног пријема рачуна. (Рок плаћања 

не може бити краћи од 8 (осам) радних дана од дана службеног пријема рачуна) 

 

 Продавац ће приликом фактурисања зарачунати ПДВ, у складу са позитивним 

законским прописима. 

 

Члан 5. 

Квалитет робе, која је предмет овог уговора у потпуности одговара: 

           - важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе; 

           - уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца. 

 

Члан 6. 

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 

претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке, са правом да узорке из било 

које испоруке достави независној специјализованој установи ради анализе. 

 У случају када независна специјализована установа утврди одступање од 

уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет продавца. 

Члан 7. 

Место испоруке робе, из члана 2. oвог уговора је Дом здравља Мало Црниће. 

 

Члан 8. 

Продавац се обавезује да робу испоручује сукцесивно.Рок испоруке је_____ дана од 

захтева наручиоца (не дуже од 5 дана од захтева наручиоца). 

Уколико продавац касни са испоруком добра у року наведеном у ставу 1.овог члана  или 

достави писмену изјаву да није у могућности да изврши испоруку добара ,купац може 

извршити  набавку од другог понуђача непосредном погодбом,без обавезе да исту 

количину добара наручи од продавца из овог  Уговора. 

 

Члан 9. 

Продавац се обавезује да робу испоручи у свему сагласно понуди бр._____, од_______. 
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Члан 10. 

Уколико купац установи недостатке у квалитету и количини испоручене робе, дужан је да 

о томе одмах обавести продавца и да га позове да у року од _______дана отклони ове 

недостатке, односно испоручи робу сагласно уговореном квалитету и количини. 

 Купац задржава право на промену количине робе у складу са реалним потребама. 

 

 

Члан 11. 

Уколико продавац не изврши испоруку робе по достављеном налогу за испоруку или не 

изврши замену робе у року утврђеном у члану 10.овог уговора, купац има право да набави 

тражене количине робе одговарајућег квалитета од  другог понуђача, а евентуална разлика 

у цени пада на терет продавца. 

 

Члан 12. 

Продавац преузима потпуну одговорност за све испоручене робе, из члана 2.овог уговора, 

у периоду од годину дана. 

 

Члан 13. 

Овај уговор се закључује за период од годину дана  и ступа на снагу даном потписивања 

од стране овлашћених представника уговорних страна. 

 Уговорне стране су сагласне да измене и допуне овог уговора, као и прилога 

уговора могу вршити искључиво у писменој форми, уз обострану саглсност уговорних 

страна и потпис овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 14. 

Овај уговор се може раскинути једнострано, писменим путем, уз отказни рок од 30 дана. 

     Уговорне стране су сагласне да у отказном року измире све доспеле обавезе. 

 Овај уговор се може раскинути и споразумнo. 

 

Члан 15. 

Уговорне стране се обавезују да све спорове реше мирним путем, а уколико се на тај 

начин настали спор не може решити, решиће га надлежни суд. 

 

 

Члан 16. 

Овај уговор се закључује у шест ( 6 ) истоветних примерака, од којих по три ( 3 ) задржава 

свака уговорна страна. 

 

 

      ЗА ПРОДАВЦА                                                                                         ЗА КУПЦА 

_____________________                                                                      ______________________ 

 


