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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 9/19-1 од 07.10.2019. године, 

припремљена је 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 у поступку јавне набавке мале вредности 
 

СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА 

 

Конкурсна документација садржи: 
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III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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I- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Дом здравља Брус 

Адреса: Краља Петра I бр.9  
Интернет страница:www.dzbrus.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна 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 су услуге - сервисирање медицинских апарата –  

ЈНМВ  бр.9/19 

      Шифра из ОРН-50421000-услуге поправке и одржавања медицинске опреме. 
 

4. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
5. Контакт (лице или служба) 

 

Лице за контакт: Зорица Грујић 
Лице овлашћено за потписивање уговора: Др Миломир Петровић  
Матични број : 17254197 
Шифра делатности : 8621  
ПИБ: 101138818 

e-mail: pravnadzbrus@gmail.com 
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр.9/19 су услуге - сервисирање медицинских апарата 

      Шифра из ОРН-50421000-услуге поправке и одржавања медицинске опреме. 

2. Партије 

 

Предмет јавне набавке је обликован у  партијa,тако да се свака партија  посебно 

уговара 

Партија 1- сервисирање и поправка ЕКГ апарата 

Партија 2- сервисирање и поправка апарата за гинекологију 

Партија 3- сервисирање и поправка дефибрилатора и аспиратора 

Партија 4- сервисирање и поправка спирометра 

Партија 5- сервисирање и поправка ултразвучног апарата и сонди 

Партија 6- сервисирање и поправка инхалатора 

Партија 7- сервисирњае и поправка стерилизатора 

Партија 8- сервисирање и поправка рендген апарата 

Партија 9- сервисирање и поправка апарата за физикалну медицину 

Партија 10- сервисирање и поправка стоматолошке опреме 

Партија 11- сервисирање и баждарење механичких вага 

Партија 12- сервисирање и поправка биохемијског апарат А15 

Партија 13- сервисирање и поправка биохемијског апарата Rayto 240 

Партија 14- сервисирање и поправка хематолошког апарата Micros 60 

Партија 15- сервисирање и поправка хематолошког апарата Mindray BC 30 S 

Партија 16- сервисирање и поправка центифуге BOECO 28 A 

Партија 17- сервисирање и поправка центрифуге COAG – 4D 

Партија 18- сервисирање и поправка коагулометра TEHNICA 

Партија 19- сервисирање и поправка остале лабораторијске опреме 

Партија 20- сервисирање и поправвка машине за развијање филмова 
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III- ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су услуге – сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ 

бр.9/19 

Шифра из ОРН – 50421000 – услуге поправке и одржавања медицинске опреме. 
Предмет јавне набавке је обликован у 14 партија, којима су обухваћени 
медицински апарата у Дому здравља Брус 
 

ПАРТИЈА 1 

Сервисирање и поправка ЕКГ апарата 

 

 

 

1 EKG APARAT SHILLER AT-1 

2 EKG TROKANALNI 300 I.C. 

3 EKG JEDNOKANALNI 120T 

4 EKG 9620 POWER INPUT 45 VA  

5 EKG HART PC 6/12 B 

6 EKG KARDIO – digitalni holter  

7 EKG INNOMED ( HERAT- MIRROR 3D) 

8 EKG INNOMED HS80G-L 

 

ПАРТИЈА 2 Сервисирање и поправка апарата за гинекологију 

1 Колпоскоп 

2 Кардиотокограф 

3 Електрокаутер 

4 Микроскоп 

 

ПАРТИЈА 3 Сервисирање и поправка дефибрилатора и аспиратора 

1 Дефибрилатор модел TEC-7621 K POWER INPUT 450 VA SN 0001 

2 Аспиратор  

 
ПАРТИЈА 4 Сервисирање и поправка спирометра 

1 Спиро про-плус ( JEGER) 

ПАРТИЈА 5 Сервисирање ултразвучног апарата и сонди 

1 SHIMADZU SDU- 1100 

2 Сонда линеарна 5-10 Hz 

3 Сонда конвексна 2-5,5 Hz 
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ПАРТИЈА 6 Сервисирање и поправка инхалатора  

 

1 OMRON COMPAIR – PRO NE-C900 

ПАРТИЈА 7 Сервисирање и поправка стерилизатора  

1 

Аутоматски парни стерилизатор Аутоклав 4.4.6. Р бр.3366 Медицина ТС 

Београд 

2 Суви стерилизатор – инструментарија Загреб 

3 Суви стерилизатор Сутјеска 

ПАРТИЈА 8 Сервисирање и поправка рендген апарата 

1 Superix- 1000 rendgen aparat Undistat 2 sa TV lancem 

2 Komadni sto – tip 5503043 

ПАРТИЈА 9 Сервисирање и поправка апарата за физикалну медицину 

1 Апарат за ултразвук – Ultasonik 

2 Апарат за ултразвук- Sonaton 

3 Апарат за електротерапију- Multiterapika 2x CX 

4 Апарат за екектротерапију – стимулатор РС 

5 Ласер – Losermed 2200 

6 Апарат за магнетну терапију MAG 300 

7 Парафинска купка 

8 Термомед- апарат за КТ-1 

9 Инфра терм лампа 

10 Апарат за електротерапију ТBL- 500 plus 

11 Кварц солукс лампа KSL 600 

ПАРТИЈА 10 Сервисирање и поправка стоматолошке опреме 

1 Сервис стоматолошке столице ( 6 комада) 

2 Сервис насадних инструмената ( турбина, колењака,...) 

3 Сервис микромотора 

ПАРТИЈА 11 Сервисирање и баждарење механичких вага 

 Механичке ваге са висинометром 

 Механичке ваге за мерење беба 

ПАРТИЈА 12 Биохемијски апарат А15 

    ПАРТИЈА 13 Биохемијски апарат Rayto 240 

ПАРТИЈА 14 Хематолошки апарат Micros 60 

ПАРТИЈА 15 Хематолошки апарат Mindray BC 30 S 

ПАРТИЈА 16 Центифуга BOECO C 28 A 

ПАРТИЈА 17 Центифуга TEHNICA 

ПАРТИЈА 18 Coagulometar COAG- 4 D 

ПАРТИЈА 19 Остала лабораторијска опрема 

1 Електронска вага 

2 Дестилатор за воду 

3 Стерилизатор  
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ПАРТИЈА 20  Protes- mašina za razvijanje filmova mode 1170-1-000 

 

 

 

IV- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
Понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дужан 

је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из 
конкурсне документације и то: 

1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов : 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) 

Доказ: 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег   
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала;  
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
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Предузетници и физичка лица:  
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-

а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична делапротив животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

3)Услов : 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) 

Доказ:  
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе  
- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

4)Услов : Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) Закона) 

Доказ:  
- Решење за обављање радијационе  делатности- сервисирање издато од страене 

Агенције за заштиу од јонизујућег зрачења, за партију 8- сервисирање и поправка 

рендген апарата , које у фотокопији доставља 

5)Услов : 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) 

Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 

ст. 2 Закона ). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  

Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачка 1)- 4) понуђач доказује 

достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове, а која је саставни део конкурсне 

документације.  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ  

 

1. Понуђач треба да располаже довољним кадровским капацитетом: 

 

Сматраће се да понуђач располаже довољним кадровски капацитетом ако у радном 

односу на неодређено време или на други начин има радно ангажоване извршиоце  

(најмање 2) квалификоване по законима, домаћим и међународним стандардима, из 

области предмета јавне набавке који поседују важеће сертификате за услугу 

сервисирања опреме истог типа, издата од стране произвођача опреме.  

 

ДОКАЗ: Изјава понуђача дата у слободној форми, дата под моралном и 

кривичном одговорношћу, о радној ангажованости најмање 2 сертификована 

сервисера  

 

 

2. Понуђач треба да располаже довољним пословним капацитетом: 

 

ДОКАЗ: Референта листа са потврдама најмање 3 здравствене установа  

( а да није  наручилац- Дом здравља Брус) у којима  је сертификовани 

сервисер вршио  успешно и квалитетно одржавање предметног уређаја  

( образац је саставни део конкурсне документације) 

 

    3. Понуђачи за партију од 12- 18, партију 20  доказ да су једини овлашћени 

дистрибутери за набавку резервних делова за предметне апарате, изадту од 

старне произвођача опреме. 

 

 

Уколико понуђач, не докаже односно не достави доказе о испуњености додатних 

услова, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива, сходно члану 

106.став1.тачка 2) Закона о јавним набавкама. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 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 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке услуга- сервисирање медициснких апарата, 

јнмв бр.9/19 , 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 има дозволу надлежног органа за обављање делатности  

        ( коју у прилогу у фотокопији доставља) 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: 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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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: Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 

Брус, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга- сервисирање медицинских 

апарата, ЈНМВ бр. 9/19- ПАРТИЈА БР.______ НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

04.11.2019.године до 12:30 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. 

Јавно отварање понуда: 04.11.2019.године у 13:00  часова у администрацији- 

канцеларија помоћника директора 1.спрат 

Понуда мора да садржи ( уредно попуњене и оверене) следеће обрасце: 

- Образац понуде ( за сваку понуђену партију посебно), с тим што део општи 

подаци о понуђачи може бити у једном примерку – поглавље VI 

- Образац структуре цена са упутством о попуњавању- поглавље VII 

- Образац Изјаве о испуњености услова – поглавље IV 

- Образац Изјаве о независној понуди – поглавље X 

- Модел уговора за сваку понуђену партију посебно- поглавље VIII  

-  
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 

испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени 

печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 

определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 

81. Закона. 

 

3.ПАРТИЈЕ 

 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. Уколико партија није целокупна 

таква понуда  неће бити узета у разматрање. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 

бити достављени у једном примерку за све 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.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Брус, 

Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга- сервисирање медицинских апарата, 

ЈНМВ бр. 9/19 – ПАРТИЈА ______ НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга- серисирање медицинских апарата, 

ЈНМВ бр. 9/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – сервисирање медицинских апарата, 

ЈНМВ бр. 9/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – сервисирање медицинских 

апарата, ЈНМВ бр. 9/19 - 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  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди, 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. 

 

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:  

4) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

5) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

6) понуђачу који ће издати рачун,  

7) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

8) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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. 
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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 не може бити краћи од 60 дана  од дана испостављања уредне фактуре 

који испоставља понуђач, а којим је потврђена пружена услуга. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција пружених услуга  не може бити краћа од 6 месеци од дана пружања 

услуга, односно у року који је дат од оригиналног произвођача уграђених делова, а 

за правилно руковање и текуће одржавање, по упутству произвођача које је 

Наручиоцу достављено при испоруци предметне опреме. 

 

9.3. Захтев у погледу рока пружања услуге 

Рок пружања услуга сервисирања апарата не може бити дужи од 3 дана од дана 

позива  овлашћеног лица наручиоца  

Место пружања услуге  – на адресу наручиоца: Дом здравља Брус, Краља Петра 

Првог бр.9, 37220, Брус, евентуално сервису изабраног извршиоца услуге 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати 

понуду. 

 

Уколико  услови понуђача нису у складу са напред наведеним захтевима 

наручиоца, понуда ће ити одбијена као неприхватљива. 
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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. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке,  трошкови испоруке. 

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, 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. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу Дом 

здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9, 37220 Брус, електронске поште на e-mail: 

pravnadzbrus@gmail.com или факсом на број 037/826-657 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде.  
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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, ЈНМВ бр. 

9/19. 

 

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. 

 

14. 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.  

15. 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 радног сата“. У цену радног сата урачунати све додатне трошкове 

(трошкове доласка, одласка, преузимање апарата и враћање апарата ...) 

 Критеријум за избор најповољније понуде је исти за све партије. 
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16. 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. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за пружање услуга. 

У случају истог понуђеног рока за пружање услуга, као најповољније биће 

изабрана понуда понуђача која је прва пристигла на писарницу наручиоца. 

 

17. 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.). 

  

18. 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. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 

на e-mail: pravnadzbrus@gmail.com, факсом на број 037/3826-657 или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. 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 2 дана од дана пријема 

захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 

за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 5 дана од дана пријема одлуке.  

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 понуда, 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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, 

сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 

корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће у року од 10 дана од дана отварања понуда донети одлуку о избору 

најповољнијег понуђача или одлуку о обустави поступка. 

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.  

 

 

21. УПОТРЕБА ПЕЧАТА  

 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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VI- OБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга- 

сервисирање медицинских апарата, ЈНМВ број 9/19 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Врста правног лица а) мало;   б) средње;   в) велико 

(заокружити) 

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) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

                                       в)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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3) 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: 
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4) 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: : 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. 

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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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 1 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ЕКГ АПАРАТА 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 2 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА  АПАРАТА ЗА 

ГИНЕКОЛОГИЈУ 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 23  од 53 

 

 

 

 

 



На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 3 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕФИБРИЛАТОРА 

И АСПИРАТОРА 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 24  од 53 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 4 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СПИРОМЕТРА 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 25  од 53 

 

 



 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 9/19 

достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 5 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ 

АПАРАТА И СОНДИ 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 26  од 53 

 

 

 

 

 



 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 9/19 

достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 6 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ИНХАЛАТОРА 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 27  од 53 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 9/19 

достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 7 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СТЕРИЛИЗАТОРА 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 28  од 53 

 

 

 

 

 



 

 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 9/19 

достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 8 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА РЕНДГЕН АПАРАТА 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 29  од 53 

 

 

 

 

 

 

 



На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 9/19 

достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 9 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА АПАРАТА ЗА 

ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 30  од 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 9/19 

достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 10 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СТОМАТОЛОШКЕ 

ОПРЕМЕ 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 31  од 53 

 

 

 

 

 



 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 11 – СЕРВИСИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ 

ВАГА 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 32  од 53 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 12 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА БИОХЕМИЈСКИ 

АПАРАТ А15 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 33  од 53 

 

 

 

 

 

 



 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 13 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА БИОХЕМИЈСКИ 

АПАРАТ RAYTO 240 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 34  од 53 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 14 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ХЕМАТОЛОШКОГ 

АПАРАТА  MICROS 60 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 35  од 53 

 

 

 



 

 

 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 15 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ХЕМАТОЛОШКОГ 

АПАРАТА  MINDRAY BC 30 S 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 36  од 53 

 

 



 

 

 

 

 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 16 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ЦЕНТРИФУГА 

BOECO C 28 A 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности- набавка услуга- 

сервисирање медицинских апарата – ЈНМВ бр.9/19 

Стр. 37  од 53 



 

 

На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 17 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКA ЦЕНТРИФУГЕ 

TEHNICA 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 18 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКA АПАРАТА 

COAGULOMETAR COAG- 4D 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 19 – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКA ОСТАЛЕ 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале 

вредности  бр. 9/19 достављамо Вам следећу  

ПОНУДУ  

ЗА ПАРТИЈУ 20  – СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКA МАШИНЕ ЗА 

РАЗВИЈАЊЕ ФИЛМОВА  

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( без ПДВ-а) у динарима 

 

 

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима  

( са ПДВ-ом) у динарима 

 

Рок плаћања  

 

____ дана од дана 

испостављања фактуре 

Рок пружања услуга _____ дана од дана позива 

Наручиоца 

Гарантни рок _____ месеци од дана 

пружања услуге 

Рок важења понуде _____ дана од дана 

отварања 

 

 

 

Датум                                              М.П.                                           Потпис 

______________                                                                 ____________________ 
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      РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ  _______ 

 

                       (ОБРАЗАЦ СЕ МОЖЕ КОПИРАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО) 

 

 

НАЗИВ КУПЦА ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА 

УГОВОРА 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   Датум                                                    М.П.                     Потпис овлашћеног лица 

__________________                                                     ___________________________ 
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Назив референтног наручиоца _________________________ 

 

Седиште _________________________ 

 

Матични број _____________________ 

 

ПИБ __________________________ 

 

 

У складу са чланом 77. став2 тачка 2 подтачка 1) Закона о јавним набавакама, 

достављамо  

 

П О Т В Р Д У 

 

 

Потврђујемо да је ___________________________________________________ из  

 

____________________, на адреси ______________________________________,  

 

у _______________________ години вршио услуге  

 

______________________________________________________________________ 

 

у нашој установи, у укупној вредности од ___________________ без ПДВ-а. 

 

Потврда се издаје на захтев Дома здравља Брус, ради учешћа у поступку јавне 

набавке мале вредности, чији је предмет сервисирање медицинских апарата број 

9/19- обликоване по партијама и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

Датум                                                              М.П.                                 Наручилац 

____________________                                                            ______________________ 
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VII- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ О 

ПОПУЊАВАЊУ 

(ОБРАЗАЦ СЕ МОЖЕ КОПИРАТИ ЗА СВАКУ ПОНУЂЕНУ 

ПАРТИЈУ ПОСЕБНО) 

 

 

 

Партија ______ - ___________________________________________________ 

(навести назив партије) 

 

 

Укупна цена ( без 

ПДВ-а) 

Стопа ПДВ-а Укупна цена ( 

са ПДВ-ом 

Остали трошкови 

1 2 3 4 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 1. уписати колико износи укупна  цена без ПДВ-а; 

- у колони 2. уписати колико износи стопа ПДВ-а за предметна добра; 

- у колони 3. уписати укупна цену са ПДВ-ом  

- у колони 4. уписати путне трошкове и сл. 

 

 

Датум                                              М.П.                                                    Понуђач 

_______________                                                                               _____________                                      
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VIII- МОДЕЛ УГОВОРА 

 

(ОБРАЗАЦ СЕ МОЖЕ КОПИРАТИ У ДОВОЉНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА- 

 ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ЗА  КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА  ПОСЕБНО) 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ 

 

партија број ____ - 

______________________________________________________________ 

 

Закључен између: 

 

1. Дома здравља Брус са седиштем у Брусу, улица Краља Петра I бр.9 

ПИБ:101138818,  Матични број: 17254197 

Број рачуна: 840-419661-90 код Управе за јавна плаћања, 

Телефон:037/826-645, Телефакс:037/826-657 

кога заступа  директор др Миломир Петровић (у даљем тексту: Наручилац.), са 

једне стране, и 

 

2.________________________________________, са седиштем у _______________, 

Улица _________________ број ___, матични број _______________, ПИБ 

______________, број рачуна: _______________________ назив банке: 

___________________________, телефон: _______________, телефакс: 

_______________, кога заступа ________________________________, као 

Извршилац, са друге стране. 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је уз претходно обављену процедуру јавне набавке у  

поступку јавне набавке мале вредности   број 9/19  - Набавка услуга сервисирање 

медицинских апарата обликована у 14 партије, поштујући одредбе Закона о јавним 

набавкама, извршен избор Извршиоца услуге _________________________ из 

_______________ за партију број _____ - __________________________________.. 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је вршење услуга _________________________________, 

партија број ____, према потреби наручиоца у периоду од дванаест месеци од дана 

закључивања уговора. 

Вредност уговорене услуге за партију број ___ - _____________________________ 

без ПДВ-а је ________ динара, ПДВ износи _________ динара, а укупна уговорена 

вредност са ПДВ-ом ___________ динара (словима: 

____________________________). 
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Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да Извршилац пружа услуге одржавања и 

сервисирање опреме које су специфициране у техничкој спецификацији 

достављене понуде, у терминима усаглашеним са Наручиоцем, у складу са 

понудом Извршиоца број ________________ од ___.___.20__. године, усвојеном 

Одлуком Наручиоца број _______ од ___.___.20__.  Године ( попуњава наручилац), 

по спроведеном поступку јавне набавке, а које су саставни део овог Уговора.  

За целисходно и ефикасно пружање услуга за одржавање и сервисирање опреме, 

Извршилац је обавезан да: 

- стручно и квалитетно, у оптималним роковима, изврши прегледе и сервис 

опреме дефинисане у техничкој спецификацији и изврши преглед и сервис по 

позиву Наручиоца; 

- о извршеним радовима води дневник у коме бележи: датум и час обављеног 

посла, стање опреме, сате рада и евентуална запажања, 

- једном месечно, најкасније пет дана по завршетку радова на одржавању и 

сервисирању опреме, Наручиоцу доставља извештаје о извршеним радовима и 

својим евентуалним запажањима и примедбама.  

Наведена документа из овог члана чине саставни део овог Уговора. 

Имена, позиције и телефони особа које су задужене за извршење обавеза по овом 

Уговору су ________________________________________. 

 

Члан 4. 

 

Обавезе Наручиоца су: 

- да обезбеди Извршиоцу приступ опреми у време које заједнички усагласе;  

- да обезбеди техничку документацију и упутства за руковање опремом, као и 

услове за рад Извршиоцу – радне столове, уземљени електрични развод и др.; 

- да обезбеди чување техничке документације опреме и записника о сервисним 

радовима и активностима редовног одржавања; 

- да обезбеди неопходне услове за техничко одржавање и поуздан и ефикасан рад 

опреме; 

- да набави оригинални потрошни материјал (резервне делове) према препоруци 

Извршиоца, било преко њега или на други начин, а у супротном уговорне 

стране договориће њихову набавку; 

- да потпише записник о извршеним радовима.  

Ванредну набавку резервних делова Извршилац врши по писменом налогу, 

односно одобрењу Наручиоца. 
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Члан 5. 

 

Обавезе Извршиоца су: 

- да сервисира опрему стручно и квалитетно, према препорукама произвођача, 

као и према важећим техничким прописима, упутствима и стандардима за ову 

врсту радова, као и доброј инжењерској пракси, и одржава је у добром 

техничком стању; 

- да обезбеди и приложи све потребне сертификате из области обављања своје 

делатности; 

- да се придржава прописаних мера противпожарне заштите, безбедности и 

здравља на раду и заштите животне средине; 

- да обавести Наручиоца најмање 8 дана унапред о промени почетка обављања 

активности редовног одржавања, ако је то неопходно; 

- да дође код Наручиоца  најкасније у року од ____ дана  од пријема писменог 

захтева или телефонског позива Наручиоца. Захтев Наручиоца треба да садржи 

детаљан опис уочених недостатака на опреми; 

- да отклањање недостатка на опреми обави у 2 фазе, и то: 

1. дефектажа рекламираног недостатка, односно утврђивање потребних радова 

и делова опреме које је потребно заменити; 

2. отклањање недостатка на опреми, после претходно добијене сагласности 

Наручиоца, провера функционалних параметара и пуштање опреме у рад.  

- да одговори на сваки захтев Наручиоца, да на његов захтев набави оригиналне 

резервне делове и обезбеди пуштање опреме у рад; 

- да сачини и потпише записник о извршеним радовима, утрошеним деловима  и 

потрошном материјалу; 

- да среди и очисти радно место након извршеног сервисирања; 

- да Наручиоцу достави рачун за месечно одржавање и то за текући месец 

најкасније до последњег радног дана у месецу. 

Члан 6. 

 

Сервисирање и одржавање опреме обухвата све услуге Извршиоца обављене на 

месечном нивоу, наведене у прихваћеној понуди Извршиоца из члана 2. овог 

Уговора, а према оригиналном гаранцијском и техничком упутству произвођача 

предметне опреме.  

Овим Уговором нису регулисане поправке кварова до којих је дошло услед 

деловања више силе (елементарне непогоде, рат, терористичке акције и сл.) 

Овим Уговором нису регулисане ни поправке кварова насталих намерним 

оштећењима опреме од стране Наручиоца, као ни долазак Извршиоца по позиву 

Наручиоца у случају да пријављени квар опреме не постоји, па ће се у том случају 

дефектажа, односно долазак Извршиоца фактурисати посебно, по важећем 

ценовнику услуга Извршиоца. 
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Члан 7. 

 

Наручилац се обавезује да извршене услуге сервисирања и одржавања плати 

извршиоцу у року од ________ дана од дана испостављаља рачуна Извршиоца, уз 

приложене копије записника о обављеном сервису, на текући рачун Извршиоца 

број _____________________________, који се води код 

_____________________________ банке. 

Наведене фактуре пре исплате од стране Наручиоца морају бити оверене од стране 

овлашћеног лица Наручиоца.  

Уколико се при периодичном прегледу или сервису опреме установи потреба за 

заменом резервних делова, које Извршилац нема на свом лагеру, Извршилац може 

испоставити профактуру, чију поруџбину Наручилац писменим путем одобрава. 

О сервисној интервенцији Извршилац, уз фактуру, испоставља радни налог са 

тачно специфицираним трошковима рада и материјала за извршену услугу.  

 

Члан 8. 

 

Извршилац даје гаранцију Наручиоцу за квалитет извршених радова и квалитет 

пружених услуга у трајању од ________ месеци, односно у року који је дат од 

оригиналног произвођача уграђених делова, а за правилно руковање и текуће 

одржавање, по упутству произвођача које је Наручиоцу достављено при испоруци 

предметне опреме. 

Извршилац је дужан да у гарантном року, по захтеву Наручиоца, отклони све 

недостатке који се појаве на деловима на које се гаранција односи, без права на 

накнаду трошкова, рачунајући и уграђене резервне делове. 

Уколико застоји и кварови настану услед неправилне употребе опреме, трошкове 

обављеног сервиса сноси Наручилац. 

Сервисирање и довођење опреме у функционално стање услед неправилне 

употребе посебно се фактурише, за сваку извршену сервисну услугу.  

 

Члан 9. 

 

Евентуалне кварове или застоје у раду и функционисању уговорене опреме, 

Наручилац пријављује техничкој служби Извршиоца на телефон: _______________ 

и е-маил: _____________________________________ . 
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Члан 10. 

 

Извршилац услуге се обавезује да ће све податке везане за Наручиоца услуге и 

његово пословање, који му буду доступни приликом сарадње по овом уговору, као 

и услове пословања по овом уговору, чувати као пословну тајну, како за време 

трајања овог уговора, тако и по његовом престанку, те да их неће користити за 

стицање сопствене користи, нити неовлашћено откривати трећим лицима, обзиром 

да је то противно пословању Наручиоца услуге и може да штети његовим 

интересима и пословном угледу.  

 

Члан 11. 

 

Уговорне стране ће бити у потпуности или делимично ослобођене обавеза које 

проистичу из овог уговора уколико Наручилац услуге не буде задовољан 

квалитетом пружених услуга о чему је дужан писмено да обавести Извршиоца 

услуге, у случају нередовног плаћања услуга од стране Наручиоца услуге, у 

случајевима наступања околности ван контроле Наручиоца услуге и Извршиоца 

услуге које су се десиле после закључења овог уговора, а које се нису могле 

предвидети и чије се последице нису могле спречити услед више силе. 

Ако Извршилац услуге својом кривицом доведе у питање извршење услуга у 

уговореном року, Наручилац услуге има право да преостале неизвршене услуге, без 

сагласности Извршиоца услуге уступи другом понуђачу. 

 

Члан 12. 

 

Ни једна уговорна страна нема право да преноси своја права и обавезе по овом 

уговору на било коју трећу страну без претходног писменог одобрења друге стране. 

Уколико у току важења уговора дође до било каквих промена назива или других 

статусних промена уговорних страна сва права, обавезе и одговорности уговорне 

стране код које су настале поменуте промене прелазе на њеног правног следбеника. 

У случају објаве стечаја једне од уговорних страна, друга уговорна страна има 

право да раскине овај уговор. 

 

Члан 13. 

 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену 

цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога (раст 

девизног курса валуте по којој је извршено плаћање, на увозне артикле и услуге 

изнад 5 % у односу на датум склапања уговора уз услов да то плаћање буде 

документовано улазном фактуром Извршиоцу услуге), односно предвиђени 

посебним прописима. Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци 

дужан је да донесе одлуку о измени уговора. 
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Члан 14. 

 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају првенствено 

договором, а уколико то не успеју надлежан је Привредни суд у Краљеву . 

На остале међусобне обавезе, примењиваће се услови из конкурсне документације 

и основне понуде, а ако у њима нису предвиђене, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 16. 

 

Рок важности овог уговора је 12 месеци, с тим да исти престаје важити и пре овог 

рока у случајевима који регулишу раскид уговора. Отказни рок је 30 дана од дана 

писменог обавештења друге уговорне стране о раскиду уговорена. 

Све измене и допуне овог уговора сматраће се важећим само ако су сачињене у 

писаној форми, одобрене и потписане од обе уговорне стране. Уговор ступа на 

снагу даном потписивања (каснији евидентирани датум на уговору). 

 

 

Члан 17. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) 

припадају свакој уговорној страни. 

 

 

 

 

     НАРУЧИЛАЦ                  ИЗВРШИЛАЦ   

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

 

 

_________________________________       _______________________________ 

 

     

 

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, 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 рефренце, 

односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке 
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IX- 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 ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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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X- 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 услуга – сервисирање медицинских апарата, ЈНМВ бр. 9/19, 

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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА  75. СТ.2 

ЗЈН 

 

 

 

 

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

следећу 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ____________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке мале вредности  број 9/19, је  поштовао и да ће током 

реализације услуга уколико добије уговор по овој јавној набавци поштовати 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да нам није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време подносења понуда.  

 

Носилац сам/нисам носилац (заокружити једну од понуђених опција) права 

интелектуалне својине над предметом набавке. 

 

 

Датум                                                                                     Овлашћено лице понуђача 

_______________________                                           ___________________________ 
 

 
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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