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Предмет:  III - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 01/2015                                                                                       
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 
Обавештавамо  понуђаче  да  је  конкурсна  документација  за  ЈНВВ 01/2015  
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  измењена у делу: 
-  III ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И  
ОПИС ДОБАРА,  РАДОВА  ИЛИ  УСЛУГА,  НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  
КОНТРОЛЕ  И ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА,  РОК  
ИЗВРШЕЊА,  МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. на страни 18 и VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ,  на  
страни 69.  Промењенa je партијa 71.  
-  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу 
додатни услови додат је услов за партију 71 на страни 41 
- Измењен је модел уговора за партију 58 – Алергени, стране 94а, 95а, 96а, 97а 
- Због техничке грешке измењен је модел уговора за понуђаче који достављају 
меницу као средство обезбеђења и то у члану 11, тачка 3 и 4 где је стајало 
банкарска гаранција уместо меница, на страни 96 
 
Измењене стрaнице конкурсне документације се налазе у наставку овог документа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пожаревац                                                                                Комисија за ЈНВВ 01/2015 
27.02.2015 год.                                                                              
 

Број 02-116 
Датум 27.02.2015.год. 
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65
65.1. Antibakterijski, antivirusni filter sa ovlazivacem, hepa filter, tezine 35-
40g,  22mm I.D/15mm O.D kom 2000

66
66.1. Antibakterijski filter SAFE STAR 55 za aparat FABIUS TIRO kom 450

67
67.1. Filter za endobronhijalnu aspiraciju kom 32

68
68.1. Posuda za kondenzaciju vlage kod kapnografije kom 30

69
69.1. Gel za ultrazvuk kg 400
69.2. Gel za defibrilator kg 9

70
70.1. Gel za urinarne katetere, sterilan, pojedinacno pakovanje kom 3150

71
71.1. Hirurške rukavice sa talkom br. 6 par 135
71.2. Hirurške rukavice sa talkom br. 6.5 par 800
71.3. Hirurške rukavice sa talkom br. 7 par 24000
71.4. Hirurške rukavice sa talkom br. 8 par 15600
71.5. Hirurške rukavice sa talkom br. 8,5 par 8400
71.6. Hirurške rukavice sa talkom br.7.5 par 22700
71.7. Hirurške rukavice sa talkom br.9,0 par 270
71.8 Hirurške rukavice bez talka br. 7 par 1000
71.9 Hirurške rukavice bez talka br. 7.5 par 1000
71.10 Hirurške rukavice bez talka br. 8 par 1000

72
72.1. Kaljace kom 7000
72.2. PVC Kape kom 22000
72.3. PVC Maske hirurske,troslojne,na vezivanje od flisa kom 27500

73
73.1. Komplet za bris sterilan, upakovan pojedinacno u kesicu kom 5500

74
74.1. Laparoskopske navlake kom 250
74.2. Kese za kolostomu kom 100
74.3. Disk za kolostomu kom 65
74.4. Kese za urostomu kom 30
74.5. Disk za urostomu kom 30

Посуда за аспирацију влаге

Гел за ултразвук и гел за дефибрилаор

Гел за уринарне катетере

Филтери за анестезију хепа филтер

Филтер за анестезију Safe star

Филтер за ендобронхијалну аспирацију

Хируршке рукавице

Каљаче, капе, маске

Комплет за брис

Лапароскопске навлаке
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обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану 
и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 
10% од укупне вредности Уговора са свим трошковима и 
ПДВ-ом и са роком важности који је 30 дана дужи од 
примопредаје уговорених добара без примедбе Наручиоца. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 
случају да Понуђач не извршава уговорене обавезе у 
роковима и на начин предвиђен Уговором. Меница за добро 
извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у 
року од 30 дана након извршења уговорених обавеза. Уз 
меницу понуђач је дужан да достави и следећа документа: 
Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење 
Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате( менично овлашћење), 
Фотокопију Картона депонованих потписа (овера картона 
од стране овлашћене банке не може бити старија од 7 
дана од дана који је предвиђен за потписивање уговора) 
Фотокопију ОП обрасца ( обрасца са навођењем лица 
овлашћених за заступање Понуђача) 
Напомена: Уколико је понуда понуђача већа од 
5.000.000,00 динара без ПДВ-а, понуђач као средство 
обезбеђења доставља: 
           - Банкарска гаранција за озбиљност понуде, 
неопозива, безусловна, без права на приговор и платива 
на први позив на износ од 5% вредности понуде, као 
гаранција да неће мењати или повући своју понуду или 
одбити да потпише Уговор уколико његова понуда буде 
изабрана као најповољнија  
          - Писмо о намерама пословне банке да ће издати 
гаранцију за добро извршење посла – неопозива, 
безусловна, без права на приговор и платива на први 
позив на износ од 10% вредности понуде, односно 
Уговора. Писмо о намерама достављају сви понуђачи 
чија вредност понуде прелази износ од 5.000.000,00 
динара, а банкарску гаранцију понуђач чија понуда буде 
изабрана. 

   

 

6) Услов: За партије 158, 159, 160 и 161 потребно је да 
 6.1 инструменти буду доступни 365 дана 
6.2 да се допуна инструмената врши у року од 24 часа 
6.3 да је комлетна палета свих величина доступна у 
моменту операције  
6.4 Понуђачи за поменуте партије достављају узорак или 
каталог  

   

 

7) Услов: За партију 150 понуђач мора доставити копију 
из паковања контрола где се виде вредности контролних 
крви за хематолошки апарат Pentra 80xl  

   
 

8) Услов: За партију 71 
- за ставке 71.1 до 71.7 потребно је да рукавице буду 
стерилне AQL 1.0, садржај протеина испод 30 µg 
протеина по граму рукавице 
-за ставке 71.8 до 71.10 - AQL 1.0, сила кидања ≥16N 
стандард EN 455 EC 93/42, ниво протеина испод 0,050 
µgr/gr 
Вредност се мора доказати тестом релевантне независне 
институције 

   

 

Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да 
документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не 
достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
 
Датум                                                       М.П.                                                  Понуђач                                                                                                       
Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку добара 

– Санитетски материјал ЈНВВ бр.01/2015 
41/107 

  
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку добара 
– Санитетски материјал ЈНВВ бр.01/2015 

94а/107 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
 

Закључен у Пожаревацу, дана ___.___.2015.године између: 
 

1. Опште болнице Пожаревац, из Пожаревца, ул. Братства јединства бр. 135, ПИБ 
107372295, матични број 17823485, број рачуна 840-842661-62 код Управе за трезор, коју 
заступа директор Прим. др Срећко Босић ( у даљем тексту: Купац ) 
 
и 
 
...................................................... из …............................., улица........................................, ПИБ: 
..................................... матични број: ......................................, текући рачун бр: 
………………................................ Назив банке: ..............................................., кога заступа 
.................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: ................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. .......................од............................... 
 

 
О С Н О В   У Г О В О Р А 

 
Позив број:_________ од ___________ објављен на „Порталу јавних набавки“. Одлука о 
додели уговора број: _________ од __________. Понуда изабраног понуђача бр. _________ 
од ____________. 
 
ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
1.1. Предмет овог уговора је набавка  санитеског материјала, партија 58 
1.2. Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке 1.1. 
овог уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани предмет и 
врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца број ________ од ___________, а 
Купац се обавезује да ће извршити плаћање по условима предвиђеним овим Уговором.  
(Продавац наступа са подизвођачем ________________________, улица 
_________________ из _________________, који ће делимично извршити предметну 
набавку, у делу: ___________________________________.)  
 
1.3. Саставни део овог уговора је техничка спецификација и понуда Продавца број 
…................ од .............. 2015. године (Прилог бр. 1 уговора).  
 
ЧЛАН 2. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
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2.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора  испоручити по  
појединачним  ценама из Прилога бр. 1 уговора. Цена подразумева F-co болничка апотека 
Купца.  
2.2.Укупна цена  добара по партијама за које се закључује уговор износи 
______________динара без пдв-а, а _____________динара са пдв-ом.  
2.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. 
 
ЧЛАН 3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
3.1.  Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од ______________ 
дана од дана достављања фактуре. 

 
ЧЛАН 4.  РОК ИСПОРУКЕ 
 
4.1. Рок испоруке је најкасније 15 дана од дана подношења захтева. 
4.2. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе. 
 
ЧЛАН 5.  ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ 
 
5.1. Динамика испоруке је, сукцесивно, у складу са захтевима наручиоца.  

 
ЧЛАН 6.   МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
6.1. Место испоруке је F-co магацин произвођача/понуђача. 
 
ЧЛАН 7. КВАЛИТЕТ 
 
7.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара: 
 -  важећим домаћим или међународним стандардима за  ту врсту робе, 
 -  техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са 
техничким  карактеристикама из конкурсне документације,  
 -  уверењима о квалитету и атестима  
7.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац 
гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким 
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације. 
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде  
приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом ( превод, сагласности и 
остала неопходна документација),  која доказује право пуштања тих производа у промет 
на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима. 
7.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и 
без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке 
робе из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради 
анализе. 
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 
квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца. 
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7.4. Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених 
представника Продавца и Купца. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани 
приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници 
уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у 
писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа. 
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и 
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања 
Записника о рекламацији. 
 
ЧЛАН 8. РОК  УПОТРЕБЕ  
 
8.1. Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене 
испоруке. 
 
 
ЧЛАН 9. ГАРАНЦИЈА 
 
9. 1  Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави Регистровану 
бланко меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа. Меница да буде 
неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% од 
вредности понуде, односно Уговора, којом гарантује уредно извршење својих уговорених 
обавеза. 
9.2.  Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор 
закључује. 
 
ЧЛАН 10. РАСКИД  УГОВОРА 
 
10.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини 
штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке као и штету коју учини  из других 
разлога везаних за реализацију предметне набавке. 
10.2. У случају да Продавац не изврши благовремено испоруку добара из члана 1. 
Уговора, Купац има право да потребну количину уговорених добара набави од другог 
добављача, с тим што ће Продавац бити обавезан да Купцу накнади штету у висини 
разлике између цене коју је понудио за ту врсту и количину робе и цене по којој је Купац 
исту набавио.   
10.3.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 5 дана од истека рока из 
члана 4.1. овог Уговора, Купац ће кумулативно са накнадом штете из члана 11.1. 
зарачунати и казнене поене у висини од 5% вредности робе која није испоручена а да до 
тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе. Продавац је обавезан да  
на месечном ниво плати Купцу на име уговорне казне 5 % вредности робе коју у току 
једног месеца није испоручио купцу. Уколико не плати по позиву купца износ уговорених 
казни и накнаде штете купац ће наплатити уговорене казне и штету по истеку уговора а у 
року важења средства обезбеђења. 
10.4.У случају да и поред угoворених казнених поена понашање продавца буде такво да 
угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор, купац  
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задржава право раскида уговора и наплате менице у износу од 5% од нереализоване 
вредности утврђене уговором. 
 
ЧЛАН 11. СПОРОВИ 
 
11.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају 
споразумно, а у случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 
Пожаревцу. 
 
ЧЛАН 12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
 
12.1. Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране и 
када Продавац Купцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
12.2. Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци. 
 
ЧЛАН 13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
13.1. За све што није прецизирано овим уговором, примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, као и 
„Службени лист СРЈ“ бр. 31/93). 
13.2. Уговор је састављен у 6 (шест) примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
 

          За купца 
         Директор 

                        За продавца 
                         Директор 

Прим.др Срећко Босић                                 _________________ 
 
 
 
 



представници уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити 
сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа. 
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и 
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања 
Записника о рекламацији. 
 
ЧЛАН 8. ИСПОРУКА 
 
8.1. Продавац је дужан да сукцесивно врши испоруку робе својим возилима, по захтеву 
Наручиоца, најкасније 24 часа од подношења захтева. 
8.2. Уговорне стране су сагласне да наручилац нема обавезу да преузме комплетну 
количину робе која је наведена у обрасцу понуде, која је предмет јавне набавке. 
 
ЧЛАН 9. РОК  УПОТРЕБЕ  
 
9.1. Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене 
испоруке. 
 
 
ЧЛАН 10. ГАРАНЦИЈА 
 
10. 1  Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора достави Регистровану 
бланко меницу, менично овлашћење и картон депонованих потписа. Меница да буде 
неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% 
од вредности понуде, односно Уговора, којом гарантује уредно извршење својих 
уговорених обавеза. 
10.2.  Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се 
уговор закључује. 
 
ЧЛАН 11. РАСКИД  УГОВОРА 
 
11.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини 
штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 8.1. Уговора, као и 
штету коју учини  из других разлога везаних за реализацију предметне набавке. 
11.2. У случају да Продавац не изврши благовремено испоруку добара из члана 1. 
Уговора, Купац има право да потребну количину уговорених добара набави од другог 
добављача, с тим што ће Продавац бити обавезан да Купцу накнади штету у висини 
разлике између цене коју је понудио за ту врсту и количину робе и цене по којој је 
Купац исту набавио.   
11.3.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 5 дана од истека рока 
из члана 8.1. овог Уговора, Купац ће кумулативно са накнадом штете из члана 11.1. 
зарачунати и казнене поене у висини од 5% вредности робе која није испоручена а да 
до тога није дошло кривицом купца нити услед дејства више силе. Продавац је 
обавезан да  на месечном ниво плати Купцу на име уговорне казне 5 % вредности робе 
коју у току једног месеца није испоручио купцу. Уколико не плати по позиву купца 
износ уговорених казни и накнаде штете купац ће наплатити уговорене казне и штету 
по истеку уговора а у року важења средства обезбеђења. 
11.4.У случају да и поред угoворених казнених поена понашање продавца буде такво 
да угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор, 
купац задржава право раскида уговора и наплате менице у износу од 5% од 
нереализоване вредности утврђене уговором. 
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