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- С А Д Р Ж А Ј -  

 
                 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 20 /2013 за „Хемикалије“ 
за шест месеци 

 

Конкурсна документација садржи  

1. Позив  за подношење понуда и општи подаци о набавци - страна  

2. Подаци о предмету јавне набавке (образац бр 1) страна   

3. Услови за учешће из чл.75 и 76 Закона и упутство за доказивање испуњености 
услова из чл.75 и 76 Закона (образац бр 2) страна  

4. Упутство понуђачима како да сачине понуду (образац бр. 3) страна  

5. Подаци о понуђачу (образац бр 4) страна  

6. Подаци о учеснику у заједничкој понуди (обр бр.5) страна 

7. Изјава понуђача (образац бр 6) страна  

8. Изјава понуђача у заједничкој понуди (образац 6.1) страна  

9. Образац понуде (образац бр 7) страна  

10. Споразум групе понуђача (образац бр 8) страна 

11. Модел уговора (образац бр 9) страна  

12. Образац трошкова припреме понуде ( образац бр 10) страна 

13. Изјава о незвисној понуди (обрзац бр 11) страна 
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Општа болница Пожаревац, као наручилац, упућује потенцијалним понуђачима 

 
          ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Општа болница Пожаревац , позива све заинтересоване понуђаче да поднесу  понуду за 
јавну набавку мале вредности (добара) ЈНМВ 20 /2013 Хемикалије  

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

НАЗИВ: Општа болница Пожаревац,  
СЕДИШТЕ И АДРЕСА: 12000 Пожаревац ул. Братства јединства број 135 
ТЕЛЕФОН: 012/550-850 
Е-mail адреса:nabavnabopo@gmail.com или  web sajt www.obp.rs 
МАТИЧНИ БРОЈ:17823485 
ПИБ: 107372295 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 86.10 делатност болнице 
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-842661-62 Управа за јавна плаћања 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ : Драган Вељковић,дипл.ецц 
ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА: Установа 
ОБЛИК СВОЈИНЕ: Државна 

Понуду могу поднети сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове у 
складу са чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама као и услове из ове конкурсне 
документације. 
Понуде са варијантама нису дозвољене 
Критеријум за избор најповољније понуде је„најнижа понуђена цена “.                                            

      Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. 
Понуђачи су обавезни да попуне све позиције у понуди јасно и недвосмислено, а у противном 
понуда се неће узети у разматрање. 
Понуђачи своје понуде подносе у затвореној коверти са назнаком назива и адресе понуђача, 
поштом или лично на адресу : Општа болница Пожаревац, 12000 Пожаревац,  ул.Братства 
јединства бр.135. Коверат мора бити затворен и запечаћен са назнаком: „Не отварај-понуда за 
ЈНМВ   20/2013 Хемикалије, партија______________. На полеђини коверте обавезно мора 
бити наведено: назив, адреса , број телефона, факс или е-маил понуђача, контакт особа. 
Рок за подношење понуда је 15.7.2013.године. Благовременим ће сматрати понуде које стигну 
до 15.7.2013.године до 10 часова на адресу наручиоца. 
По окончаном поступку отварања понуда, неблаговремене понуде неотворене биће враћене 
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Отварање понуда обавиће се јавно 15.7.2013 године у 1030 сати у служби за јавне набавке 
наручиоца на адреси наручиоца. 
Преставници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања понуда, дужни су 
да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда 
У прилогу акта достављамо Вам конкурсну документацију. За ближа обавештења можете се 
обратити на телефон 012/550-850  особа за контакт Драган Вељковић, дипл.ецц 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1.ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
1.Назив, адреса  и интернет страница наручоца: Општа болница  Пожаревац,  12000 
Пожаревац ул. Братства јединства број 135,  е-маил адреса : nabavnabopo@gmail.com, 
Интернет страница : www.obp.rs 

 
2.Врста јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

  
3.Предмет јавне набавке: набавка добра Хемикалије за шест месеци 
Шифра: 33692600 Galenski rastvori 
Набавка је обликована по партијама и то:  

   

Redni broj partije Naziv partije Šifra iz opšteg rečnika nabavki 

1 Aetar 33692600 

2 Etanol  33692600 

3 Апсолутни алкохол 33692600 

4 Formalin 33692600 

5  Glicerin 33692600 

6  Hidrogen 33692600 

7  KCl PULV 33692600 

8 Lugolov rastvor 33692600 

9 Medicinski benzin 33692600 

10 Parafin 33692600 

11 Ricinus 33692600 

12 Talk 33692600 

13 Vazelin 33692600 

4.Лице за контакт: Драган Вељковић тел. 012/550-850 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 Овим упутством одређени су услови које понуђач мора да испуни да би могао да 
учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује испуњеност наведених 
услова. 

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава следеће услове, о чему, уз 
понуду доставља доказе: 

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

доказ: Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 

2. да он или 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. 
 доказ:  Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и  кривичном 
 одговорношћу. 

3. да му  није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време 
 објављивања односно слања позива за подношење понуда, 
 доказ: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном 
 одговорношћу 

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 

 доказ: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном 
 одговорношћу.   
  

5 да је приликом састављања понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа заштите на раду, запошљавању и условима рад, заштите животне средине, 
као и да гарантује да је ималац интелектуалне својине. 

доказ: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу.   

6 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

доказ: оверена фотокопија важеће дозволе надлежног органа (Министарства здравља 
или друго) 
* У складу са чланом 74. став 2 Закона о јавним набавкама , одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни услове одређене тачкама 1. – 6. овог упутства, односно, сви понуђачи достављају 
изјаве. Уколико понуду подноси један понуђач може доставити једну изјаву којом доказује 
испуњеност услова од тачке 1 до тачке 4. 

   
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
3.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу понуде који је оверен 

печатом наручиоца, са свим неопходним прилозима који представљају 
саставни део конкурсне документације. 

2. Понуда мора бити сачињена на српском језику, јасна, недвомислена, 
потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. 

3. Понуђачи су дужни да попуне све позиције у понуди, у противном понуда се 
неће узети у разматрање. 

4. Уз понуду понуђачи обавезно достављају: 
4.1 Општи подаци о понуђачу ( Образац бр 4) 
4.2 Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико 
подносе заједничку понуду (образац бр 5) 
4.3 Изјава понуђача да испуњава услове  (образац бр 6) 
4.4 Изјава понуђача да учесници у заједничкој понуди испуњавају услове , 
уколико подносе заједничку понуду    (Образац 6.1) 

  4.5. Понуду ( Образац бр. 7 ) 
  4.6. Споразум групе понуђача,уколико подносе заједничку понуду,(Образац  
  бр. 8 ) 

4.7. Попуњен и оверен модел уговора ( Образац бр. 9 ) 
4.8. Образац трошкова припреме понуде, уколико је понуђач исте имао , ( 
Образац бр. 10 ) 
4.9. Изјава о независној понуди ( Образац бр. 11 ) 
4.10. Изјаву понуђача 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  

5. Рок важења понуде је 90 дана, од дана отварања понуде. 
6. Рок испоруке највише 24 сата  дана од пријема захтева наручиоца. 
7. Место извршења: апотека - Општа болница  Пожаревац. 
8. Рок и начин плаћања: одложено плаћање, не краће од 90 дана и не дуже од 

120 дана  
9. Цена дата у понуди мора бити изражена у динарима и без пореза на додату 

вредност. 
10. Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са одабраним 
понуђачем. Понуђач је дужан да попуни модел, овери печатом и парафира сваку страну, 
стави печат и потпис, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.  
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11. Наручилац задржава право да, по потреби, тражи од понуђача додатна објашњења која 
ће му помоћи при прегледу и упоређивању понуда. 
12. Уколико наручилац у року предвиђеном за достављање понуде измени или допуни 
конкурсну документацију, без одлагања и без накнаде, ће о томе обавестити понуђаче који 
су преузели конкурсну документацију. 
13. Понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације и 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде. 
14. Понуда са варијантама није дозвољена. 
15. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
16. Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни услове из члана 75 став 1) до 4)  Закона о јавним набавкама, што доказује писаном 
изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Додатни 
услов који се односи на регулисање ауторских права са пројектантом главног пројекта за 
пренамену зграде породилишта, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни за део 
набавке који је поверен том понуђачу. 
Услов из члана 75 став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи све податке 
из члана 81. став 4 Закона о јавним набавкама (образац споразума је део конкурсне 
документације). 
17. Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. Ако понуђач у понуди наведе да ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив 
подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач 
ће бити наведен у уговору.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова 
из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 
укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпeо знатну штету.   
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди. 
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18. Наручилац задржава права да обустави поступак јавне набавке у складу са Законом о 
јавним набавкама 
19.  Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 2 дана од  дана јавног 
отварања понуда. 
20. Уговор са изабраним понуђачем биће закључен у року од  8 дана од дана протека рока 
за подношења захтева за заштиту права. 
21. Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података    
добијених у понуди;  
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања 
понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у 
складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.  
22. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи            
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача.  
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
24. Општа болница Пожаревац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума 
„ најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.  
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач 
чија понуда прва стигне код наручиоца. 
25. 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. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.  
26. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).  
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Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. поднесе и пословно удружење.  
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисија а предаје наручиоцу.  
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.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у 
поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од 
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања.  
У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке 
мале вредности је пет дана од дана пријема одлуке.  
У случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда , рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке о додели 
уговора на Порталу јавних набавки.  
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 захтева, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  Уколико 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.  
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, 
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког 
поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама или ако Републичка 
комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
од 15.000,00 динара у поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. 
ЗЈН; 40.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда; 80.000,00 уколико се захтев подноси пре 
отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно понуђена цена 
понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара; 0,1% процењене 
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вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је 
процењена вредност већа од 80.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса, 
са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.  
27. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
28. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из 
конкурсне документације.  
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је одређен за подношење понуда.  
29. Општа болница Пожаревац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу 
уговора по истеку рока од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,  
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
30. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.  
Доказ из става 1. овог члана може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о 
реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације 
потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај 
надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о 
ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен 
предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама.  
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из претходног става овог члана, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврсан.  
31. 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.  
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32. Сви документи поднети у понуди, изузев менице и меничног овлашћења, треба да буду 
повезани  у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или 
заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или 
печат. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена 
на начин описан овим Упутством, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико 
понуда залута или се отвори пре времена. На задњој страни коверте треба обавезно 
навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у 
случају да се прогласи неблаговременом.  
Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном 
доставом на адресу:      
          Општа болница Пожаревац,  

          Служба јавних набавки 

Пожаревац, ул. Братства јединства 135 

       са назнаком: 

Не отварати - Понуда за јавну набавку број: 20/2013 Хемикалије, 
партија____________________ 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки, до 10  часова. 
33. Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда 
у току истог дана у 10,30 часова, у управној згради Опште болнице Пожаревац, ул. 
Братства јединства 135, 12000 Пожаревац. Присутни представници понуђача потписују 
записник у коме се евидентира њихово присуство.  Представник Понуђача који 
присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу пуномоћје оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног лица.   
34. Све додатне информације могу се добити на телефон 012/550-850 код особе за контакт 
Драгана Вељковића дипл.ецц 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 

 

 

 

 

 

Адреса понуђача 

 

Место: 

Улица и број: 

Име и функција овлашћеног лица – 
законског заступника понуђача 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Број телефона 

 

 

Број телефакса 

 

Електронска адреса понуђача  

(е-маил) 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

 

Број рачуна понуђача и назив банке код 
које се рачун води 

 

Понуду дајем (заокружити а), б) или в) и навести захтеване податке):        а) самостално 

в) као заједничку понуду (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој 
понуди):1.________________________________________2.__________________________________
_____________________________3.______________________________________________________
     М.П.                                 Овлашћено лице: 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

5. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

Назив понуђача 

 

 

 

 

Адреса понуђача 

 

Место: 

Улица и број: 

 

Име особе за контакт 

 

 

Број телефона 

 

 

Број телефакса 

 

 

Електронска адреса понуђача 

(е-маил) 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ) 

 

 

Датум: _________________________ 

Место: _______________   

                                                       мп                 Потпис овлашћеног лица понуђача: 
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             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ   
 

Под пуном поралном, материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице 
понуђача__________________________________________________изјављује: 

 

1. Понуђач ___________________________________ је регистрован 
код_____________________ 

2. Понуђачу_________________ није изречена мера забране обављања делатности  
која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда, 

3. Понуђач односно његово 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. Понуђач  је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије. 

 
 

Потпис одговорног лица 
______________________    
Читко исписано име и презиме и функција 
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6.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ   
 

Под пуном поралном, материјалном и кривичном одговорношћу одговорно лице 
понуђача__________________________________________________изјављује: 

 

1. Учесник у заједничкој понуди  ___________________________________ је 
регистрован код_____________________ 

2. Учеснику у заједничкој понуди  _________________ није изречена мера забране 
обављања делатности  оја је на снази у време објављивања односно слања позива за 
подношење понуда, 

3. Учесник у заједничкој понуди  односно 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. Учесник у заједничкој понуди  ___________________је измирио доспеле порезе и 
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

 
 
Потпис одговорног лица 
 
_______________________ 

            
                                                                      Читко исписано име и презиме и функција 
 
 
 
 
Напомена: Уколико има више учесника у заједничкој понуди потребно је овај образац 
ископирати и доставити за сваког учесника заједничке понуде 
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              КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                            7.  ПОНУДА       
                                 partija 1 

 

 

 

 

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 

1. H     AETAR
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br. Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Aetar a 1 l lit 5
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      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                            7.  ПОНУДА       
                                 partija 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 

2. Etanol 
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Etanol koncentrovani a 1L lit 800

2 Etanol 70% a 1L lit 1000

r.b.
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      КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                           7. ПОНУДА 

           partija 3 

 

 

 

    

 

 

 

                    3.APSOLUTNI ALKOHOL
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

Jed. Vrednost Vrednost Odobrenje za Posebne
cena (kol. X cena) sa porezom upotrebu Proizvođač napomene

1 2 3 5 6 7 8 8 9 10
1 Apsolutni alkohol lit 200

r.b
r. Naziv proizvoda jed.mere 

nove 
kolicine 

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                           7. ПОНУДА 

           partija 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 

4. FFORMALIN
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br. Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Formalin sol 4% lit 250
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                           7. ПОНУДА 

           partija 5 

 

 

 

 

 

 

 

5.GGLICERIN
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br. Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Glicerin a 1 l lit 70

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                               7. ПОНУДА 

           partija 6 

 

 

 

 

 

 

6.HIDROGEN
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Hidrogen 30% lit 30

r.b.

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                               7. ПОНУДА 

           partija 7 

 

 

 

 

 

 

7. H     KCl PULV
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br. Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 KCl pulvis a 1 gr kg 4

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                               7. ПОНУДА 

           partija 8 

 

 

 

 

 

 

 

8.     LUGOLOV RASTVOR
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lugolov rastvor a 100ml lit 1

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                               7. ПОНУДА 

           partija 9 

 

 

 

 

 

 

9.MED BENZIN
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Medicinski benzin a 1l lit 200

r.b.

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                               7. ПОНУДА 

           partija 10 

 

 

 

 

 

 

10.     PARAFIN
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br. Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Parafin cvrsti a 1 kg kg 60

2 Parafin tecni a 1 l lit 40

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                               7. ПОНУДА 

           partija 11 

 

 

 

 

 

 

 

11.     RICINUS
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br. Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Ricinus a 1L lit 30

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                               7. ПОНУДА 

          partija 12 

           

           

     

 

 

12.     TALK
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br. Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Talcum pulvis kg 10

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                                               7. ПОНУДА 

           partija 13 

 

 

 

 

 

 

13.     VAZELIN
                        P O P U NJ A V A   P O N U Đ A Č

r. Jed. Jed. Vrednost Vrednost Ug. O atestu Odobrenje za Posebne
br. Naziv proizvoda mere Kol. cena (kol. X cena) sa PDV-om sertifikat upotrebu Proizvođač napomene
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Vazelin beli kg 30

Ukupno bez PDV : Adresa :
Ukupno sa PDV : Šifra delatnosti :

Matični broj :
Rok plaćanja ne može biti kraći od 90 dana i ne duži od 120 dana.Rok isporuke ne može biti duži od 24 h. Registarski broj :

Telefon :

Fax :

Lice za kontakt :
PIB 
T.R.
Kod (naziv banke )

           Naručilac zadržava pravo nepromenljivosti cene bez obzira na trzisnu promenu cene

Ponuđač :
          NARUČILAC MP

(Ime prezime funkcija)

                                 
      Napomena       
     naručioca : 

       Rok isporuke 
:
    Mesto isporuke 
:
       Rok i  način    
        plaćanja : 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

8. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 Овим споразумом група понуђача који су поднели понуду, међусобно и према 
наручиоцу, обавезују се на извршење јавне набавке на следећи начин: 

1. Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе пред наручиоцем 
је:___________________________________________________________________ 

2. У име групе понуђача уговор ће 
потписати___________________________________ 

3. Рачун за плаћање ____________ издаваће______________________________ 

4. _____________ 
исплаћиваће_____________________________________________ 

5. Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора 
су:______________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Овлашћена лица понуђача: 

1.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис__________ 
2.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис__________ 
3.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис__________ 
4.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________, потпис__________ 
5.Понуђач_______________________, овлашћено лице______________,потпис__________ 
 
Напомена: Потписе оверити печатом 
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                  9. МОДЕЛ УГОВОРA 

Закључен дана _________________________између: 

1. ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ, ул. Братства јединства бр. 135, Пожаревац  
ПИБ 107372295, матични број 17823485,  текући рачун Управа за јавна плаћања 
840-842661-62 , коју заступа  директор  prim. dr Срећко Босић као купац ( у даљем 
тексту: Купац), с једне стране и 

2. ____________________________, ул. ________________ бр.___, матични број: 
___________, ПИБ: _______________, број рачуна: _______________ који се води 
код банке ___________,  које заступа директор ______________,  као продавац с 
друге стране, ( у даљем тексту уговора: Продавац),   

ПРЕДМЕТ УГОВОРА- Купопродаја добара Hemikalije за шест месеци 
(partije______________________), а која су предмет јавне набавке мале вредности бр. 
20/2013. 

Члан 1. 

 Продавац продаје а купац купује Hemikalije, (partije____________________) а у 
свему према Понуди продавца бр. ________од ______________ године која чини саставни 
део овог Уговора. 

 Уговорена цена за укупну количину добара из овог члана, без урачунатог ПДВ-а 
износи   __________________ а са пдв-ом   ___________________   динара, и то за  

партију 1. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 2. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 3. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 4. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 5. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 6. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 7. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин 

партију 8. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 9. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 10. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 11. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 
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партију 12. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

партију 13. износи без пдв-а__________________ а са пдв-ом ___________________дин. 

 Цена која се фактурише обрачунава се са одговарајућом стопом ПДВ-а а 
подрзуменва f-co магацин Купца са свим трошковима. 

 Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена фиксна и да се неће мењати без 
обзира на тржишну промену цене. 

Члан 2. 

 Продавац се обавезује да укупно уговорену количину добара из става 1 овог 
Уговора успоручује Купцу сукцесивно по захтеву купца, у року од  ______сати по пријему 
захтева. 

Квалитативна и квантитативна примопредаја уговорене количине добара из става  

 овог уговора вршиће се приликом сваке испоруке предвиђене ставом 1 овог члана, о чему 
ће се сачињавати записници које ће потписивати представник Продавца и Купца. 

 Евентуалне рекламације Купца у погледу испоручене количине добара морају бити 
сачињене у писаној форми и достављене Продавцу у року од 3 (три) дана од дана 
извршеног квантитативног пријема. 

 Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра на месту 
пријема, током или после испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке 
достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају 
уговореном квалитету и стандардима, Продавац ће бити у обавези да 

 Купцу одмах, а најкасније у року од 24 сата, испоручи другу количину добара 
одговарајућег квалитета и стандарда. 

          У случају када специјализована институција утврди одступање од уговореног 
квалитета добара, трошкови анализе и рекламације падају на терет Продавца. 

Члан 3. 

 Купац ће плаћање продавцу вршити вирмански у року од ______дана од дана 
фактурисања. 

Члан 4. 

 У случају прекорачења рокова испоруке предвиђених чланом 2 став 1 овог Уговора, 
Продавац ће бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 
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0,5 % од укупног износа уговорене цене из члана 1 овог уговора (без ПДВ ), али не више 
од 5 %. 

 У случају да Продавац не изврши своју уговорену обавезу ни у року од 5 (пет) дана 
од дана истека рокова из члана 2 став 1 овог Уговора, Купац ће имати право да једнострано 
раскине овај уговор и у том случају ће Продавац бити у обавези да Купцу на име уговорне 
казне плати 5 % од укупног износа уговорене цене из члана 1 овог Уговора (цена без 
ПДВ), с тим што ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно са оном предвиђеном 
претходним ставом овог члана. 

Члан 5. 

 Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. 

Члан 6. 

 Уговорне стране су, такође, сагласне да се у оквиру укупно уговорене цене може 
мењати количина уговореног асортимана добара, без закључивања посебног анекса. 

 Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор може раскинути  и пре истека 
уговореног рока, у случају да Републички фонд за здравствено осигурање у поступку   
централизације јавних набавки, у периоду важења овог Уговора,  спроведе поступак јавне 
набавке зa добра који су предмет ове набавке. 

Члан 7. 

 Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог уговора уговорне стране могу 
вршити искључиво у писаној форми. 

Члан 8. 

 Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју уговарају месну надлежност 
Привредног суда у Пожаревцу. 

      Члан 9. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих се по 3(три) налазе код 
уговорних страна. 

       ПРОДАВАЦ      КУПАЦ                                                                                                                                        
       Директор                                  Општа болница Пожаревац         
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

рб. Врста трошкова Износ 

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО :      

 

 Потпис одговорног лица 
 
_______________________ 

            
                                                                  Читко исписано име и презиме и функција 
 

НАПОМЕНА. Овај образац попуњавају понуђачи који су имали трошкове припреме 
понуде  
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    КOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

11. ИЗЈАВA О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
понуђач__________________________________________________изјављује: 

 

Да је понуда поднета независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 

Потпис одговорног лица 
 
_______________________ 

            
                                                                  Читко исписано име и презиме и функција 
                                                
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	5. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ
	6.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА  УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ

