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           Прилог 1. 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац 
Адреса: Братства јединства бр. 135 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Прим.др Срећко Босић 
Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 
Врста поступка: Отворени поступак.  
Број јавне набавке: 16/2013 
Предмет набавке (добра, услуге, радови):  
добра –РО материјал 
Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци.  
Служба: Јавне набавке  
Лице за контакт :Драган Вељковић, дипл.ецц  
Електронска адреса: nabavnabopo@gmail.com 
Телефон: 012/550-850  
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Ро материјал, обликован по партијама 
2. Опис партије, (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и ознака из 
општег речника набавке:  
 

Редни број 
партије Назив партије Шифра  
1 Развијач фиксир LA 39 

2 
Ро филмови зелени- више 
димензија LA 39 

3 Баријум сулфат 33696800  
4 Јопромид 370мг/мл а 100мл 33696800  
5 Јоверсол 350 мг/мл а 100 мл 33696800  
6 Филмови за скенер 33696800  

7 
Јодиксанол раствор за инј. 320 
мг јода/мл а 100мл 33696800  

8 Јохексол 350мг/мл а 100мл 33696800  
9 РО филм мамографски LA 39 
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Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.  
Додатно финансијско обезбеђењe наручилац одређује у вредности од 15% од понуђене 
цене.  
 
17) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих 
се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и 
методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити 
накнадну објективну проверу оцењивања понуда;  
Општа болница Пожаревац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума: 
*  за партије 1, 2, 6 и 9 “економски најповољнија понуда” са елементима:  

1. понуђена цена до 65 пондера; 
2. квалитет: до 35 пондера и то :  

35 – одличан; 25 – добар ; 10 – задовољава  
 
*  a за партије 3, 4, 5, 7, 8 „ најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. 
Закона о јавним набавкама.  
За партије 1, 2, 6 и 9 обавезно је достављање узорка. Квалитет се одређује према 
квалитету  достављеног узорка који процењује стручни део комисије. 
 
18) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом;  
У случају да два или више понуђача понуде исту цену или имају исти број пондера, 
предност ће имати онај понуђач чија понуда прва стигне код наручиоца 
19) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат 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 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном 
и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
20) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач  
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе 
на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да 
се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.  
Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.  
 
21) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 
навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева 
дужан да уплати таксу одређену Законом;  
a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).  
b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. поднесе и пословно удружење.  
c. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  
d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисија а предаје наручиоцу.  
e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.  
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Прилог бр. 3.2  
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2.  
 
Назив понуђача: ________________________________________________________ 
Седиште понуђача: ______________________________________________________ 
Адреса седишта: ________________________________________________________ 
Матични број: __________________________________________________________ 
ПИБ:                 __________________________________________________________ 
Телефон и Факс: ________________________________________________________ 
Текући рачун: __________________________________________________________ 
Назив банке: ___________________________________________________________ 
Особа за контакт: _______________________________________________________ 
Овлашћено лице за 
потписивање уговора: ___________________________________________________ 
 

Рб Назив производа Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена 

Вредност 
(количина 

Х цена) 

Вредност 
(кол. Х 
цена са 

ПДВ-ом) 

Уг. о 
атесту 

сертификат 

Одобрење 
за 

употребу 

Произвођач Посебне 
напомене 

1 RO film a 100 
kom zeleni 35x35  

pak 26 
 

       

2 RO film a 100 
kom zeleni 24x30 

pak 47        

3 RO film a 100 
kom zeleni 18x24 

pak 65        

4 RO film a 100 
kom zeleni 15x40 

pak 1        

5 RO film a 100 
kom zeleni 35x43 

pak 53        

6 RO film a 100 
kom zeleni 13x18 

pak 12        

7 RO film a 100 
kom zeleni 20x40 

pak 28        

8 RO film a 100 
kom zeleni 30x40 

pak 33        

9 RO film  a   100 
kom 10x10 zeleni 

pak 40        

 
Број понуде:______________________од___________________________. 
Укупан износ (без ПДВ-а): ________________________________динара. 
Укупан износ са ПДВ-ом:_________________________________динара 
Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________( не краћи од 90 дана и 
не дужи од 120 дана од дана фактурисања) 
Рок испоруке:_____________ дана (не дужи од 24 сата  од сукцесивнох захтева). 
Рок важења понуде:_____дана (минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуде.  
Произвођач: ____________________________________________________________ 

  
 
 

Начин 
давања 
понуде: 

-самостално 
 
 
(ако Понуђач 
самостално даје 
понуду потребно је да 
заокружи реч 
„самостално“ ) 

-са подизвођачем 
 
 
(уписати називе 
подизвођача уколико 
ће Понуђач делимично 
извршење набавке 
поверити подизвођачу; 
у супротном, потребно 
је да се упишу речи 
„без подизвођача“) 

-група понуђача 
(заједничка понуда) 
 
 
(уписати све чланове 
групе понуђача који 
подносе заједничку 
понуду) 
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Напомена: 
Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са конкурсном документацијом и      
сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији. 
         
       Место и датум                                                                               Понуђач 
______________________                   МП                           _____________________ 
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Прилог бр. 3.9  
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 9.  
 
Назив понуђача: ________________________________________________________ 
Седиште понуђача: ______________________________________________________ 
Адреса седишта: ________________________________________________________ 
Матични број: __________________________________________________________ 
ПИБ:                 __________________________________________________________ 
Телефон и Факс: ________________________________________________________ 
Текући рачун: __________________________________________________________ 
Назив банке: ___________________________________________________________ 
Особа за контакт: _______________________________________________________ 
Овлашћено лице за 
потписивање уговора: ___________________________________________________ 
 

Рб Назив производа Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена 

Вредност 
(количина 

Х цена) 

Вредност 
(кол. Х 
цена са 

ПДВ-ом) 

Уг. о 
атесту 

сертификат 

Одобрење 
за 

употребу 

Произвођач Посебне 
напомене 

1 RO film 
mamografski 
20x25 

kom 700        

2 RO film 
mamografski 
25x30 

kom 300        

 
Број понуде:______________________од___________________________. 
Укупан износ (без ПДВ-а): ________________________________динара. 
Укупан износ са ПДВ-ом:_________________________________динара 
Рок плаћања и начин плаћања: ____________________________( не краћи од 90 дана и 
не дужи од 120 дана од дана фактурисања) 
Рок испоруке:_____________ дана (не дужи од 24 сата  од сукцесивнох захтева). 
Рок важења понуде:_____дана (минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуде.  
Произвођач: ____________________________________________________________ 

 
 
 

Начин 
давања 
понуде: 

-самостално 
 
 
(ако Понуђач 
самостално даје 
понуду потребно је да 
заокружи реч 
„самостално“ ) 

-са подизвођачем 
 
 
(уписати називе 
подизвођача уколико 
ће Понуђач делимично 
извршење набавке 
поверити подизвођачу; 
у супротном, потребно 
је да се упишу речи 
„без подизвођача“) 

-група понуђача 
(заједничка понуда) 
 
 
(уписати све чланове 
групе понуђача који 
подносе заједничку 
понуду) 

 
Напомена: 
Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са конкурсном документацијом и      
сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији. 
         
       Место и датум                                                                               Понуђач 
______________________                   МП                           _____________________ 
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          Прилог бр. 5 
 

6. МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ РО МАТЕРИЈАЛА 
        
            Закључен у Пожаревцу дана______________ између:  

1. ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ, ул. Братства јединства бр. 135, 
Пожаревац ПИБ 107372295, матични број 1783485, текући рачун Управа за јавна плаћања 
840-842661-62 , коју заступа директор Прим. др Срећко Босић као купца ( у даљем тексту: 
купац), с једне стране и  

и  
2.___________________, ул._________________, ПИБ ______________ , матични 

број______________________, текући рачун ______________________________, кога 
заступа директор ______________________ , као продавца ( у даљем тексту: Продавац ) с 
друге стране  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА. – Купопродаја добара – РО Материјала за шест месеци, а 
која су предмет јавне набавке бр. 16/2013, по јавном позиву објављеном на порталу 
Управе за јавне набавке, дана  04.07.2013. године. 

 
Члан 1.  

    Продавац продаје, а купац купује Ро материјал (партије___________________________), 
а у свему према понуди продавца бр.______ од _______. године, која чини саставни део 
овог уговора.  
            Уговорена цена за добро из става 1. овог члана, износи за: 
партију 1._________________ динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара; 
партију 2._________________ динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара;   
партију 3._________________ динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара;  
 партију 4._________________ динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара.  
партију 5._________________ динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара.  
партију 6._________________ динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара.  
партију 7._________________ динара без пдв-а  а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара.  
партију 8._________________ динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара.  
партију 9._________________ динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи 
________________ динара. 
 Укупно уговрена цена за добра из става 2 овог члана износи _________________ 
динара без пдв-а а са урачунатим ПДВ-ом износи ________________ динара. 
 Цена која се фактурише обрачунава се са одговарајућом стопом ПДВ-а и 
подразумева ф-цо магацин Купца са свим трошковима.  
          Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна и да се не може мењати без 
обзира на тржишну промену цене. 

Члан 2.  
Продавац се обавезује да укупно уговорену количину добара из члана  1 овог 

Уговора успоручује Купцу сукцесивно по захтеву купца, у року од _____ дана по пријему 
захтева. 
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Прилог бр. 10 

 
 
 

11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
 
 

 
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  Општа 
болница Пожаревац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума 
“економски најповољнија понуда” за партије 1, 2, 6 и 9 са елементима: 1. понуђена 
цена 65 пондера; 2. квалитет: 35 пондера и то : 35 – одличан; 25 – добар ; 10 – 
задовољава и за партије 3,4,5,7,8 „ најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. 
Закона о јавним набавкама. 
 
 У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати понуђач 
чија понуда прва стигне код наручиоца. 
 
  
  Комисија Наручиоца може извршити проверу свих достављених података и 
уколико констатује да подаци нису веродостојни, Понуђач ће бити искључен из даљег 
разматрања.       
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