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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Адреса: СУБОТИЦА, Аге Мамужића 11/2
Интернет страница: www.mnt.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ/08/2017 су ДОБРА – Набавка опреме за средње
медицинске школе
4. Контакт (лице или служба)
Лицe за контакт: Балаж Сич
Е - mail адреса: szucs@mnt.org.rs
телефон: 0695801672
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ/08/2017 су добра – Набавка опреме за средње медицинске
школе 33100000 - Медицинска опрема
2. Партије
-
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС ДОБАРА
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
Техничке спецификације – минимални захтеви (опис је делом на енглеском језику односно
латиничним писмом због природе предмета јавне набавке)
Редни
број
1.

Име опреме

Опис

Количина

Гаранција

Лутка за вежбање
здравствене неге за
медицинске сестре

2

минимум 2
године

2.

Параван

1

минимум 2
године

3.

Сталак за инфузију

1

минимум 2
године

4.

Kolica za prljav veš

U prirodnoj veličini.
Mogućnost promene pola (muško –
ženski model)
Za vežbanje:
-Ispiranje vagine i uzimanje PAPA
testa
-Davanja klizme
-Nega kose
-I.M. i subkutano davanje injekcija –
nadlaktica i gluteus
-Muško ženske kateterizacije
-Gastrostome, ileostome i kolostome
-Kompletno intestinalno ispiranje sa
stomama povezanim na unutrašnji
sistem rezervoara
-Nega uha , grlo, traheotome i
gastrostome, ispiranje ušiju, gastrične
sukcije, i vežbanje traheotomije
-Nege zubne proteze
-Vežbanje bandaže prstiju na rukama
i nogama
-Aplikacije intraokularne aplikacije
leka, vađenja stranog tela iz oka i
ispiranje oka
-Suprapubične stome dreniranje i
nega
Trokrilni, za ambulante i ordinacije
Konstrukcija čelični profili , pamučno
platno
Zaštita: Elektrostatičko
plastificiranjeepoxy prahom.
Pokretan
900+900+900xh 1800mm
Čelični profil
Donji deo plastifikacija
Gornji deo Ni-Cr-Ni
Pokretan, podesiv po visini, sa 4 kuke
GIMA ili odgovarajuće

1

5.

16 cm

3

6.

Pean Rochester
anat.prav
Маказе праве О/Т

16,5 цм

3

7.

Мерач притиска

Мерач притиска Рома

3

минимум 2
године
минимум 2
године
минимум 2
године
минимум 2
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8.
9.
10.
11.

Стетоскоп “single
head”
Silikonski ambu balon
Komplet airways
мешаних
Trening ruka za
uzimanje krvi,
davanje injekcija i
infuzije

12.

Brad CPR model

13.

Model mozga u boji
po regijama

14.

Model bubrega sa
nadbubrežnom
žlezdom

15.

Model preseka kože

типа GIMA или одговарајуће
single head

3

sa maskom br.4 za odrasle типа
GIMA или одговарајуће
Типа GIMA или одговарајуће

1

2 ubodna mesta na lakatnoj jami i
podlaktici. Sa mogućnošću palpacije
vene ispod kože . Mogućnost zamene
ubodnih mesta, vena i kože.
Tipa ERLER ZIMMER ili
odgovarajuće
Sa svetlosnim indikatorima.Izrađen
od realistične mekane plastike preko
PU pene. Duži torzo za realističan
abdominalni potisak.
Mogućnost zabacivanja glave i
podizanja brade za oslabađanje
disajnih puteva. Realističan prikaz
opstrukcije disajnih puteva ili
situacije gušenja.
U kompletu sa torbom, zamene dela
lica usta/nosa 3 kom, zamenjivi
sistem pluća i disajni putevi 3 kom.
Tipa ERLER ZIMMER ili
odgovarajuće
Iz 5 delova.
U prirodnoj veličini.
Deljiv na levu i desnu hemisferu.
Leva hemisfera iz 4 dela.Frontalni sa
parijetalnim lobusom, temporalni sa
okcipitalnim lobusom, kao i
polovinom moždanog stabla i
polovina malog mozga. Desna
polovina prikazuje regione mozga u
bojama, a na levoj polovini su
funkcionalne zone u bojama.
Tipa ERLER ZIMMER ili
odgovarajuće
Iz 2 dela
Uveličan 2 puta
Prikazuje unutrašnju strukturu.
Na stalku.
Tipa ERLER ZIMMER ili
odgovarajuće
Uveličan 50 puta
Prikazuje trodimenzionalno različite
slojeve kože i anatomsku strukturu.
Prikaz nerava, krvnih sudova, znojnih
žlezda, lojnih žlezda, folikula dlake,
mišić podizač dlake.
Tipa ERLER ZIMMER ili

1

10

године
минимум 2
године
минимум 2
године
минимум 2
године
минимум 2
године

1

минимум 2
године

1

минимум 2
године

1

минимум 2
године

1

минимум 2
године
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16.

Analitička vaga AS
220. R2

17.

Destilacioni aparat
2001/4

18.

Set filtera sa nosačima
za predpripremu vode
za destilatore
Bolnički krevet

19.

odgovarajuće
-LCD displej sa pozadinskim
osvetljenjem
-Interna kalibracija
-Kućište od plastike, tas od
nerđajućeg čelika
-Merni opseg: 220g
-Minimalno opterećenje : 10mg
-Opseg tariranja: -220g
-Rezolucija: 0,1 mg
-Reproduktivnost: 0,1mg (standardna
greška na 10 merenja)
-Linearnost: ±0,2 mg
-Prečnik tasa: 85 mm
-Vreme stabilizacije: 3,5 s
-Dozvoljeni opseg temperature:
+10...+40ᵒC
Interfejs: 2x 232, tip A USB, tip B
USB
- Tipski odobrena i etalonirana
Tipa RADWAG ili odgovarajuće
-Kapacitet 4 l/h, bez dodatnog
rezervoara za čuvanje destilacione
vode
-Velika čistoća destilata koja
odgovara propisima internacionalne
farmakopeje, bez prisustva bakterija i
pirogenih materija, minimalna
koncentracija rastvorenih gasova,
konduktivnost tretirane vode oko 2.3
µS/cm na 20ᵒC. Tretirana voda se
može koristiti u mikrobiologiji
-Unutrašnjost i grejač kompletno
izrađeni od nerđajućeg čelika
-Automatsko uključivanje aparata kod
pada nivoa vode
-Više sistema zaštite od pregrejavanja
-Destilovana voda izlazi kroz
kondenzor, koji se nalazi na prednjoj
strani aparata
-Snaga grejača 3kW
-Dimenzije 300x250x510 mm
Aparat poseduje sve važeće svetske
standarde (VDE, GS, TUV)
Tipa GFL (Nemačka) ili
odgovarajuće
Set filtera sa nosačima za
predpripremu vode za destilatore
Na elektro pogon, namenjen za
upotrebu u zdravstvenim ustanovama
– bolnicama za negu bolesnika.
Izrađen od čeličnih profila završno

1

минимум 2
године

1

минимум 2
године

1

минимум 2
године

1

минимум 2
године
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20.

Jastučić za vežbu
punkcija vena
venatech-trainer

21.

Vodeno kupatilo

zaštićenih plastificiranjem
Tehničke karakteristike:
Sve funkcije kreveta su na elektro
pogon putem 4 linearna elektromotora, sa kontrolnom jedinicom i
daljinskim upravljačem sa magnetnim
ključem za zaključavanje tastature.
Podizanje i spuštanje leđnog dela 075ᵒ
Podizanje nožnog segmenta 0-45ᵒ
Vertikalni hod od 380 mm
Trendelenburgov položaj 18ᵒ
Anti trendelenburgov položaj -22ᵒ
Položaj stolice
Ležeća površina u osnovnoj verziji
izrađena je od PVC-a .
Stranice kreveta kod glave i nogu su
od ABS-a sa mogućnošću lakog i
brzog skidanja čime se obezbeđuje
brzi pristup pacijentu.
Sigurnosne bočne ograde ispunjavaju
standard EN 60602-2-52, sprečavaju i
smanjuju rizik povređivanja pacijenta
usled pada.
Krevet se oslanja na 4 rotirajuća točka
sa kočnicom marke TENTE или
одговарајуће
Sa dušekom od PU pene, lomljiv na 4
dela, sa neskidajućom nepromočivom
navlakom.
Mogućnost da se veže za ruku
studenta. Prikazuje cefaličnu,
baziličnu i medijalno kubitalnu venu
u odgovarajućem anatomskom
položaju . Tipa Venatech coach
ERLEL ZIMMER ili odgovarajuće
Radnog opsegado 95ᵒC sa funkcijom
ključanja i dvostepenom zaštitom od
pregrejavanja.
Konstrukcija:
-Kupatilo od nerđajućeg čelika
-Grejači sa tri strane komore
-Kućište od nerđajućeg čelika
-Elektronski kontroler
Kontroler:
-Digitalni PID
-Displej sa očitavanjem trenutne i
zadate temperature kao i preostalog
vremena programa
-Tajmer 1 min – 99,59h, funkcije
kontinualnog grejanja, odloženog
starta
-Podešavanje željene temperature i

1

минимум 2
године

1

минимум 2
године
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22.

Poklopac uzdignuti za
WNB/WNE/ONE7

23.

Merač pritiska

24.

Sto za masažu

25.

Laboratorijski sto 1

očitavanje aktuelne temperature,
0,1ᵒC rezolucija
-Vizuelni alarm
LED indikacija statusa programa
Tehnička specifikacija
-Spoljašne dimenzije (WxDxH):
468x356x238 mm
-Unutrašnje dimenzije (WxDxH):
240x210x140 mm
-Težina 13 kg
-Unutrašnja zapremina 7 litara
-Snaga grejača 1200W
-Temperaturni opseg: (Temperatura
okoline +5ᵒC) do +95ᵒC, sa dodatnim
modom za ključanje vode
-Vrhunski kvalitet materijala i izrade:
kućište od nerđajućeg čelika 1.4301,
lako za čišćenje
Tipa MEMMERI WNB7 ili
odgovarajuće
Od nerđajućeg čelika
Tipa MEMMERT B02686 ili
odgovarajuće
sa tri manžetne (odrasli, deca i extra
velika)Roma Kit tipa GIMA ili
odgovarajuće
Dimenzije
Dužina 185 cm
Dužina sa naslonom za glavu min.
213 cm
Podešavanje visine 63-84 cm
Širina 70 cm
Širina sa rukonaslonima 90 cm
Radna nosivost min 220 kg
Materijal izrade
Tapacirung eko koža ili koža
Punjenje tapacirunga min 5 cm ,
pena visoke gustine
Podesivi naslon za glave kvalitetna
plastika ili drvo
Nosiva konstrukcija sistem
konstrukcije od selektovane kuvane
bukovine
Dim 146x65x90 cm
- Radna ploča Compact.
- Postolje metalno plastificirano od
cevi 30x30x2 mm sa pravougaonim
zglobnim stopicama.
- Kabinetski deo mobilni: element sa
fiokama dim. 45x52x80 cm, materijal
obostrano formirane melaminske
ploče.
- Sve ivice kantovane ABS kant

1

минимум 2
године

5

минимум 2
године

1

минимум 2
године

3

минимум 2
године
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26.

Centralni
laboratorijski sto

27.

Sto za analitičku vagu

28.

Laboratorijski sto 2

29.

Laboratorijski
jednodelni
Sudoper

trakom debljine 2 mm.
- Ručkice metalne plastificirane
ergonomskog oblika, dužina
l=285mm
- Okovi HÄFELE или одговарајуће.
dim 400x140x90 cm
- Radna ploča keramičke
kiselootporne pločice.
- Kabinetski deo fiksni: elementi sa
vratima obostrano sa čela stola,
materijal
obostrano formirane melaminske
ploče.
- Dvovisinska polica za reagense.
Konstrukcija metalna plastificirana sa
ugrađenih 8
monofaznih utičnica za struju.
- Postolje metalno plastificirano od
cevi 50x30x2 mm sa pravougaonim
zglobnim stopicama.
- Sve ivice kantovane ABS kant
trakom debljine 2 mm.
- Ručkice metalne plastificirane
ergonomskog oblika, dužina
l=285mm
- Okovi HÄFELE или одговарајуће.
Dim 140x60x90 cm
- Radna ploča HPL sa ugrađenom
mermernom pločom.
- Mermerna ploča je preko betonske
ploče oslonjena na sloj peska
- Metalna konstrukcija je od cevi
100x40x2 mm sa stopama za
nivelaciju.
- Obloga stola je od obostrano
formiranih melaminskih ploča, sve
ivice kantovane ABS kant trakom.
Dim 237x60x90 cm
- Radna ploča Univer.
- Postolje metalno plastificirano od
cevi 30x30x2 mm sa pravougaonim
zglobnim stopicama.
- Sve ivice kantovane ABS kant
trakom debljine 2 mm.
Dim 120x60x90 cm
- Radna ploča keramičke
kiselootporne pločice sa ugrađenom
kadom od Tehničke keramike dim.
500x400x300 mm.
- Laboratorijska slavina za toplu i
hladnu vodu i polica za sušenje.
- Kabinetski deo fiksni: element sa
vratima celom dužinom ploče,

1

минимум 2
године

1

минимум 2
године

2

минимум 2
године

1

минимум 2
године
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30.

Laboratorijski stokatedra

31.

Stolica drvena na
vijak

materijal obostrano formirane
melaminske ploče.
- Postolje metalno plastificirano od
cevi 30x30x2 mm sa pravougaonim
zglobnim stopicama.
- Sve ivice kantovane ABS kant
trakom debljine 2 mm.
- Ručkice metalne plastificirane
ergonomskog oblika, dužina
l=285mm
- Okovi HÄFELE или одговарајуће .
Dim 165x60x75 cm
- Radna ploča Univer.
- Kabinetski deo fiksni: jedan element
sa fiokama dim. 45x52x80 cm i jedan
element sa vratima dim. 45x52x80
cm, materijal obostrano formirane
melaminske ploče.
- Postolje metalno plastificirano od
cevi 30x30x2 mm sa pravougaonim
zglobnim stopicama.
- Sve ivice kantovane ABS kant
trakom debljine 2 mm.
- Ručkice metalne plastificirane
ergonomskog oblika, dužina
l=285mm
- Okovi HÄFELE или одговарајуће.
- Laboratorijska stolica na vijak

1

минимум 2
године

10

минимум 2
године

Napomena: - u skladu sa članom 72. stav 4. Zakona o javnim nabavkama naručilac je naveo tip
dobra „ili odgovarajuće“ jer ne može da opiše predmet ugovora na način da specifikacija bude
dovoljno razumljiva ponuđačima. I ponuđač koji nudi „ili odgovarajuće“ potrebno je da upiše tip
dobra koje nudi u kolonu „Marka/Tip“ u tabeli u članu 1. Modela ugovora (str. 24 i 25 ove
Konkursne dokumentacije).
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то (заокружити одговор):

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона,
и то:
- Да поседује искуство у испоруци добара које су предмет јавне набавке у
минималној вредности од 5.000.000,00 динара без пдв укупно у претходне 3 (три)
године (2014., 2015. и 2016. година)
- Да понуђач поседује ауторизовани сервис за територију Републике Србије за
медицинску и лабораторијску опрему и намештај
- Да понуђач поседује следеће сертификате о стандардима: OHSAS 18001 , ISO
14001 , ISO 9001

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем одговарајућих доказа тј.
документима којим се јасно и недвосмислено може доказати да испуњавају тражене
додатне услове и то:
- Да поседује искуство у испоруци добара које су предмет јавне набавке у
минималној вредности од 5.000.000,00 динара без пдв укупно у претходне 3 (три)
године (2014., 2015. и 2016. година) – доказ: одговарајући документ (фотокопија)
или линк интернет странице
- Да понуђач поседује ауторизовани сервис за територију Републике Србије за
медицинску и лабораторијску опрему и намештај – доказ: одговарајући документ
(фотокопија) којим се јасно може доказати испуњеност услова
- Да понуђач поседује следеће сертификате о стандардима: OHSAS 18001 , ISO
14001 , ISO 9001– доказ: одговарајући документ (фотокопија) којим се јасно
може доказати испуњеност услова (нап. фотокопија сертификата)
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за средње медицинске школе број
ЈНМВ/08/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.
ЈНМВ/08/2017

14/ 35

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке добара – Набавка опреме за средње медицинске школе број
ЈНМВ/08/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: 24000 Суботица, Аге Мамужића 11/2, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку добара – Набавка опреме за средње медицинске школе, ЈН бр.
ЈНМВ/08/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 13. 04. 2017. године до 11.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2
3
4
5
6
7
8

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН)
Образац структуре трошкова
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Одговарајући докази о испуњености додатних услова (може и фотокопија)
2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2
3

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац општи подаци о подизвођачима
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача
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4
5
6

7
8
8
9

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за подизвођача
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН) за понуђача
Образац структуре трошкова
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Одговарајући докази о испуњености додатних услова (може и фотокопија)
3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА
СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Образац понуде са табеларним делом понуде
Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача – члана групе
понуђача – носиоца посла
Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за чланове групе понуђача –
члан групе понуђача
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача – носиоца посла
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл.
75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача
Образац структуре трошкова
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави
Модел уговора
Одговарајући докази о испуњености додатних услова (може и фотокопија)

3. ПАРТИЈЕ
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Аге Мамужића 11/2, Суботица
24000, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) – .......... [навести предмет јавне
набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) – .......... [навести предмет јавне
набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) – .......... [навести предмет јавне
набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) – .......... [навести
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 30 дана од дана доспећа рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција не може бити краћа од наведене у техничком опису конкурсне документације.
9.3. Захтев у погледу рока извршења
Испорука: 20 дана од дана потписивања уговора
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Место испоруке
Место испоруке добара: франко по захтеву Наручиоца (територија Војводине).
9.5. Други захтеви
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
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ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О РОКОВИМА, КРИТЕРИЈУМУ ОЦЕЊИВАЊА
- рок за подношење понуде: до 11.00 часова дана 13. 04. 2017. године.
- рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: најкасније у року од 5 дана
од дана отварања понуде.
- рок за закључење уговора: најкасније у року од 8 дана од дана када се стекну
законски услови.
- Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
- Место, датум и време отварања понуде: у просторијама Националног савета мађарске
националне мањине у Суботици на адреси Суботица, Аге Мамужића бр. 11., јавно у 11.15
часова дана 13. 04. 2017. године.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца (Суботица,
Аге Мамужића 11/2), електронске поште на e-mail (office@mnt.org.rs) или факсом на број 024524-534 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. ЈНМВ/08/2017”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
17. 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
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок (рачуна се укупни тј. збир
сваке ставке). Уколико и након тога, две или више понуда имају једнак број бодова, понуђач
којем ће бити додељен уговор ће бити изабран жребом у просторијама Наручиоца, у присуству
представника свих присутних понуђача који су доставили понуде.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице
није учествовао у том поступку.
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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у
поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу
оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.
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 из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.
Упутства о уплати таксе можете наћи овде:
http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ______________ од __________________ за јавну набавку добара – Набавка опреме
за средње медицинске школе, ЈН број ЈНМВ/08/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Набавка опреме за средње
медицинске школе
Редни
број

Добра

Количина
(комада)

1.

Лутка за
вежбање
здравствене
неге за
медицинске
сестре
Параван

2

Сталак за
инфузију
Kolica za
prljav veš
Pean
Rochester
anat.prav
Маказе
праве О/Т
Мерач
притиска
Стетоскоп
“single
head”
Silikonski
ambu balon
Komplet
airways
мешаних
Trening
ruka za
uzimanje
krvi,
davanje
injekcija i
infuzije
Brad CPR
model

1

Model
mozga u
boji po
regijama
Model
bubrega sa
nadbubrežn
om žlezdom

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Јединична
цена без
ПДВ

Јединичн Укупно цена Укупно цена
а цена са са ПДВ
без ПДВ
ПДВ

1

1
3
3
3
3
1
10
1

1

1
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15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Model
preseka
kože
Analitička
vaga AS
220. R2
Destilacioni
aparat
2001/4

1

Set filtera sa
nosačima za
predpriprem
u vode za
destilatore
Bolnički
krevet
Jastučić za
vežbu
punkcija
vena
venatechtrainer
Vodeno
kupatilo
Poklopac
uzdignuti za
WNB/WNE
/ONE7
Merač
pritiska
Sto za
masažu
Laboratorijs
ki sto 1

1

Centralni
laboratorijsk
i sto
Sto za
analitičku
vagu
Laboratorijs
ki sto 2
Laboratorijs
ki
jednodelni
Sudoper
Laboratorijs
ki stokatedra

1

1
1

1
1

1
1

5
1
3

1
2
1

1
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31.

Stolica
drvena na
vijak

10

Укупно цена без ПДВ
ПДВ
Укупно цена са ПДВ
30 дана од дана пријема рачуна
Рок и начин плаћања
30 дана
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје)
Место и начин испоруке
Датум

20 дана од дана потписивања
уговора
Одређен минимум техничком
спецификацијом
Место испоруке добара: франко
по
захтеву
Наручиоца
(територија Војводине)
Понуђач

М. П.
_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности под бр.
ЈНМВ/08/2017
Закључен између:
Наручиоца НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
са седиштем у СУБОТИЦИ, улица АГЕ МАМУЖИЋА 11/2, ПИБ: 102161784 Матични број:
08774471
Број рачуна: 325-9500700015281-39 Назив банке: OTP Banka
кога заступа мр Јене Хајнал, председник
(у даљем тексту:Наручиоц)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног добављача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку доделе уговора у поступку јавне
набавке мале вредности број: ЈНМВ/08/2017 за набавку опреме за средње медицинске школе
изабрао понуђача _____________________________________________ као најповољнијег
понуђача.
Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи следећа добра тако да наручилац на истима
стекне право својине:
Редни
број

Назив добра

Количина

1.

Лутка за вежбање
здравствене неге за
медицинске сестре
Параван
Сталак за инфузију
Kolica za prljav veš
Pean Rochester
anat.prav
Маказе праве О/Т
Мерач притиска

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Марка / тип

1
1
1
3
3
3
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Стетоскоп “single
head”
Silikonski ambu
balon
Komplet airways
мешаних
Trening ruka za
uzimanje krvi,
davanje injekcija i
infuzije
Brad CPR model
Model mozga u boji
po regijama
Model bubrega sa
nadbubrežnom
žlezdom
Model preseka kože
Analitička vaga AS
220. R2
Destilacioni aparat
2001/4

3

Set filtera sa
nosačima za
predpripremu vode
za destilatore
Bolnički krevet
Jastučić za vežbu
punkcija vena
venatech-trainer
Vodeno kupatilo
Poklopac uzdignuti
za
WNB/WNE/ONE7
Merač pritiska
Sto za masažu
Laboratorijski sto 1

1

Centralni
laboratorijski sto
Sto za analitičku
vagu
Laboratorijski sto 2
Laboratorijski
jednodelni
Sudoper
Laboratorijski stokatedra
Stolica drvena na
vijak
Лутка за вежбање

1

1
10
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
5
1
3

1
2
1
1
10
2
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здравствене неге за
медицинске сестре
Понуда понуђача број: ______________ од дана _____________________ године, конкурсна
документација заведена код Наручиоца под бројем ____________________, и услови наведени
у позиву представљају саставни део овог уговора.
Члан 2.
За испоручену робу из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да плати цену од
_________________ динара (словима: _____________________________________ динара) без
ПДВ-а. Вредност уговора са ПДВ-ом износи: __________________________ динара.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења овог уговора.
Члан 3.
Наручилац прихвата предње услове куповине наведене робе и обавезује се да уговорену
купопродајну цену исплати за 30 дана од дана пријема рачуна након испоруке добара.
Члан 4.
Добављач се обавезује да ће у року од 20 дана од дана потписивања овог уговора испоручи
добра.
Добављач се обавезује да евентуалну штету која настане због неблаговремене испоруке
предметних добара из члана 4. уговора, надокнади наручиоцу у целости као и штету
причињену из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.
Добављач се обавезује да све време трајања овог Уговора има на стању добра сагласно понуди
и према условима из понуде, у количинама које Наручилац требује, а у циљу обезбеђења
извршења овог уговора.
Понуђач се обавезује да робу из члана 1. овог Уговора, испоручи франко по захтеву Наручиоца
(територија Војводине)
Члан 5.
Ако понуђач закасни са испоруком робе, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у износу
од 1% од уговорене вредности робе, за сваки дан закашњења.
Члан 6.
Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим
недостацима (прецизирајући природу недостатка), без одлагања, обавести понуђача.
Понуђач је дужан да предмет уговора изврши на начин и у складу са стандардима и
нормативима који се захтевају за дату врсту посла.
Члан 7.
Стране су се споразумеле да ће за све што није уговорено примењивати одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 8.
Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће првенствено
настојати да их реше мирним путем, споразумно. У супротном биће надлежан одговарајући суд
у Суботици.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни припада по 2
(два) примерка, за њене потребе.
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ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________________

ЗА ДОБАВЉАЧА

___________________________

Напомена: Горњи модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара – Набавка опреме за средње медицинске школе, бр. ЈНМВ/08/2017, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПРа)

Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012),
под кривичном и материјалном одговорношћу као Понуђач дајем
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те исту оверену пред судским управним
органом
–
јавним
бележником
–
другим
надлежним
органом
државе
____________________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку добара – Набавка
опреме за средње медицинске школе у поступку јавне набавке мале вредности (ЈНМВ/08/2017).

ПОНУЂАЧ

М.П.___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
државе у којој понуђач има седиште.
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