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             На основу члана  61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије број 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

      1.1.     Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

       Дом здравља Пирот, ул. Војводе Момчила  бб, 18 300 Пирот, 

       Интернет страна наручиоца: www.dzpirot.rs 

       ПИБ:107161326 

       Матични број: 17817795 

       Текући рачун:840-833661-96 ,  Управа за трезор   

 

       1.2.    Подаци о врсти  поступка јавне набавке:  

       Поступак јавне набавке мале вредности спровешће се у складу са чланом 39. ЗЈН 

       Поступак јавне набавке се спроводи ради закључивања уговора о јавној набавци 

 

       1.3.   Предмета  јавне набавке : 

       Јавна набавка добра – Набавка огревног дрвета 

       Назив и ознака из општег речника набавки : 

       03413000 огревно дрво 

 

       1.4.   Контакт лице:  

        Мирјана Драгоњић,службеник за јавне набавке, тел. 010/305-399 

       Иван Петровић,шеф Службе за техничке,комерцијалне и друге сличне послове,010/305-435 

        e-mail:  mima.domzdravljapirot@gmail.com 

              

      1.5.      Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда: 

      Понуде са припадајућом документацијом достављају се  лично или поштом у затвореној  

коверти на адресу наручиоца – Дом здравља Пирот, ул.Војводе Момчила  бб, 18 300 Пирот,          
са обавезном назнаком  „не отварати – понуда за  јавну набавку  бр. 13/2017 набавка  огревног 
дрвета “.  На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број   телефона понуђача, као   и 
име особе за контакт и е-mail. 

         

     Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење    
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     понуда  19.07. 2017.  године до  09:30  часова. 

 

      Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:  Понуда која буде  

      примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се    

      неблаговременом  

 

       1.6.   Обавештење  о месту, дану и сату отварања понуда као и начину подношења пуномоћја 

       Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Дома здравља Пирот (администрација) у  
Пироту, Војводе Момчила  бб.        

       Понуде ће се отварати дана  19.07.2017. године у 10:00 часова. 

       Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача  

       морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку  

       пре отварања понуда. 

 

 1.7.    Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

             Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем,  донеће се  у року од 5 ( пет)     

             дана од дана јавног отварања понуда и биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници ДЗ Пирот  у року од 3 (три)  дана од дана њеног доношења. 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

2.1.  Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке су добра: 

- Дрво за огрев 
       Назив и ознака из општег речника набавки : 

       03413000 огревно дрво 

 

3.    ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

       КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

 

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке детаљно су  
приказани у обрасцу  број  6  - табеларни део понуде који је саставни део тог обрасца. 

      Врста добара:  дрво за огрев, (24 м3)-50 % буква ,50% храст .   
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      Опис :  Огревно дрво, I класа,најмање дебљине 15 цм ,50% буква 50% храст, са услугом резања и 

цепања. 

      Рок испоруке добара: Сукцесивна испорука од дана закључења уговора(најдуже 7 дана од 
поруџбине) ,на период најдуже до  годину дана.   

      Место испоруке :Достава до  здравствених  јединица (амбуланти): 

1)Амбуланта Височка Ржана(6 м3) 

2)Амбуланта Бело Поље(6 м3) 

3)Амбуланта Крупац(6 м3) 

4)Амбуланта Темска(6 м3) 
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4.    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА  

        75. ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1

 

а је регистрован код надлежног органа, 

 

ЗЈАВА (Образац је део конкурсне 
 п

. 

Д
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

И
документације), којом понуђач од пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 
 
 

2. 

а он и његов законски заступник није 

 

Д
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) ЗЈН); 

 

3. 

а је измирио доспеле порезе, доприносе 

 

Д
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) ЗЈН); 

 

4. 

а је поштовао обавезе које произлазе из Д
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. 
ЗЈН). 
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        5.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

5.1.  Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 
Понуда коју  припреми понуђач као и сви документи везани за понуду  морају бити написани  на 
српском језику.  

5.2.  Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације 
и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим 
мастилом  и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуда се саставља  тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су 
уписани мимо обрасца неће се уважити и таква понуда ће се одбити. 

Све обрасце потписује и оверава лице овлашћено за заступање. 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је 
затворена онако како је предата. 

Понуде са припадајућом документацијом достављају се  лично или поштом у затвореној коверти 
на адресу наручиоца – Дом здравља Пирот, ул. Војводе Момчила  бб 18 300 Пирот, са обавезном 
назнаком  „не отварати – понуда за јавну набавку  бр.13/2017, набавка   огревног дрвета.  На 
полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе 
за контакт и е-mail. Рок за подношење понуда је   19.07.2017. године до 09,30 часова. 

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка 
отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да jе 
неблаговремена. 

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца  након истека рока 
одређеног у позиву и конкурсној документацији. 

Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде. 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, потпуна (са свим ставкама за наведену 
партију)  и за коју је утврђено да испуњава услове у погледу квалитета. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава,  нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази иснос процењене вредности  јавне набавке за наведену партију. 
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Наручилац ће понуду одбити ако: 

     1)    понуђач не докаже да испуњава  обавезне услове за учешће; 

     2)    ако је понуђени рок важења понуде краћи од  60  дана; 

     3)    ако је рок за одложено плаћање краћи од  30 дана; 

     4)    ако је понуђена цена већа од процењене вредности за ову набавку; 

     5)    ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну     

            садржину понуде или није могуће упоредити са другим понудама (потребно је     

            попунити  образац понуде и друге тражене обрасце); 

     6)    ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди. 

. 

     5.3.   Обавештење о могућности  подношења понуде за једну  или више партија и    

          упутство о начину на који понуда мора бити поднета уколико је предмет јавне      

          набавке обликован по партијама: 

       

              Ова набавка није предвиђена по партијама. 

 

5.4. Понуда са варијантама: 
  

     Понуда са варијантама није допуштена. 

   5.5.      Начин измене, допуне и опозива понуде: 

   Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока    

   за подношење понуда. 

   Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском   

   износу, а не у процентима, по појединачним позицијама и јединичним ценама. 

  Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено,    

  означено и достављено са ознаком на коверти  „Измена понуде“  или  „ „повлачење понуде     

   за   јавну набавку   бр. 13/2017 - набавка огревног дрвета  -  не    отварати.“   

   Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 

                   

5.6.    Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може   
             истовремено да  учествује у заједничкој понуди или као подизвођач: 
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 Понуђач може да поднесе  само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не   

 може истовремено да учестује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице   

 може учествовати у више заједничких понуда. 

 

 5.7.      Понуда са подизвођачем: 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем. Понуђач је дужан да у понуди наведе да 
ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана  
75. став 1. тачка  1)  до 5)  Закона о јавним набавкама. 

 

5.8.      Заједничка понуда: 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка  1) до 5) 
Закона о јавним набавкама. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

              1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће    
заступати  групу понуђача пред наручиоцем;  

              2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;               

              3) понуђачу који ће издати рачун; 

              4) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

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

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

5.9.     Захтеви у погледу места и рока испоруке и услова плаћања: 

Место испоруке су сеоске Амбуланте, а трошкови испоруке падају на терет понуђача. Рок испоруке – 
сукцесивно од дана закључења уговора . 

Рок  за одложено плаћање не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана појединачне испоруке и 
испостављања рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке. Плаћање ће се 
извршити на рачун понуђача. 

Уколико понуђач наведе краћи рок од 30 дана, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

5.10.   Рок важења понуде: 
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Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од  дана 
отварања понуде. 

 

5.11.     Валута и начин на који мора бити изражена цена у понуди: 

Валута понуде за све понуђаче је динар (rsd). 

Цена у понуди се исказује без пореза на додату вредност и мора бити фиксна током извршења уговора.       

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92.  Закона 
о јавним набавкама. 

У цену морају бити урачунати сви трошкови као што су трошкови транспорта, царине и сл.   

 

5.12.Заштита података: 

Наручилац је дужан да: 

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са 
законом, понуђач означио у понуди; 

-  одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

-  чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим 
понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

5.13.   Додатне информације и појашњења код наручиоца:  

Понуђач може, у писаном облику (путем електронске поште или факса) на адресу наручиоца  - Дом 
здравља Пирот, mima.domzdravljapirot@gmail.com,  тражити од наручиоца додатне информације  или 
појашњења у вези припремања понуде. 

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока 
за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева објавити појашњење на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца.  

 

 

5.14.   Додатна  објашњења, контрола и допуштене исправке: 
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Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)  код понуђача односно његових 
подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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.  

5.15.    Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима: 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 
исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда. 

  Доказ може бити: 

  1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 

  2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

  3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

  4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

  5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 

  6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

  7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

                       8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 

   

 5.16. Критеријум за избор најповољније понуде: 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је  најнижа понуђена цена . Уколико више понуда има 
исту цену, избаран ће бити понуђач који је дао дужи рок плаћања.  
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5.17.  Захтев за заштиту права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 
mima.domzdravljapirot@gmail.com, факсом на број 010/305-395 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева. 

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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из 
чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека 
рока за подношење 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева 
за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. 
став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да 
је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли 
је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши 60.000,oo динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; набавка огревног дрвета; јавна набавка бр.1.1.6; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 
таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 
1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање 
и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

 5.18.  Обавештење о року за закључење уговора 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 5 
(пет) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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6.       ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА 

                                                                                                    

                                                   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку огревног дрвета, ЈНМВ број 
13/2017. 

 

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:  
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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 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
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 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:  
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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 

 

 

 

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: 
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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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА 

                                               ПОНУДА БР._______________ 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

//////////////////////////////////////////// 

 

Место и начин испоруке 

 

Амбуланте у ДЗ Пирот 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М.П.  

_____________________________   ________________________________ 



 20

 

 

 

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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6.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Ред. 
бр. 

Врста добара јединица 
мере 

количина цена по 
јединици 
мере 

укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

I II III  IV V VI 

  1 
Дрво за огрев -  I класа,најмање дебљине 15 
цм ,50% буква 50% храст      М3       24  

                                                                                                                

                                                    ЦЕНА УКУПНО БЕЗ  ПДВ-а    ______________________ 

                                                     ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ом:_______________________                       

 Рок испоруке:_______________________(не дуже од 7 дана од поруџбине)                                          
Место испоруке:Амбуланте наручиоца.                                                                                                                        
Рок и начин плаћања: ______________________(не краћи од 30 дана)                                                                           
Рок важења понуда:___________________________(не краћи 60 дана).                                                                 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
• у колону V уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
• у колону VI уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони V) са траженим количинама 
(које су наведене у колони IV); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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6. МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ  
 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом 
овлашћени представник групе понуђача. 

У случају подношења заједничке понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ  

 

Закључен у  Пирот, дана ___.___.2017.године између: 

1.______________________________ из_____________,  ул.______________________ 

кога заступа директор  ____________________________ - (у даљем тексту: Продавац) 

Текући рачун број: 

ПИБ:  

Матични број:  

1.1._______________________________________________________________________ 

                             (Остали понуђачи из групе понуђача) 

1.2._______________________________________________________________________ 

                             (Остали понуђачи из групе понуђача) 

и 

2. ДОМ ЗДРАВЉА Пирот, ул Војводе Момчила  бб, 18 300 Пирот, ког заступа  директор др Радован 
Илић - (у даљем тексту:Купац). 

Текући рачун број: 840-833661-96, Управа за трезор. 

ПИБ: 107161326  

Матични број:  17817795 

Члан 1. 
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Предмет овог уговора је набавка огревног буковог и храставог  дрвета  ( у даљем тексту: добра) за 
потребе   Дома здравља Пирот . Врсте и количине добара  утврђене су према Позиву наручиоца 
објављеном на Порталу  јавних набавки дана  11.07.2017.  године, и прихваћеној понуди  број 
__________ од __________ 2017.године, у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, а 
исказане су у спецификацији-табеларном делу која чини саставни део конкурсне документације. 

 

Члан  2. 

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара у складу са условима и роковима из понуде бр. 
________ од  __________ године, а која је саставни део  конкурсне документације и овог уговора. 

Члан 3. 

 

Уговорне стране прихватају укупну цену од ___________________динара без ПДВ-а,а са ПДВ-
ом___________динара, односно јединичне цене из понуде продавца   бр.________ од  _______   2017. 
године. 

                                                                                  Члан 4. 

 

Уговорне стране прихватају цене које је продавац  дао у понуди. Уговорне стране су сагласне да ће 
цене из прихваћене понуде бити фиксне током  извршења  уговора.     .  

Члан 5. 

Продавац  се обавезује да Купцу испоручи  предметна добра сукцесивно од дана закључења уговора у 
року од _____________дана, а у складу са условима из понуде  која је саставни део конкурсне 
документације и овог уговора.  

Место испоруке су  седишта амбуланти,амбуланта Височка Ржана,Бело Поље.Крупац и Темска, по 
количинама које одреди купац, а трошкови испоруке  падају на терет продавца. Сматра се да је 

извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке изврши квалитативан и 
квантитативан пријем добара, што се  потврђује потписивањем отпремнице.Купац није у обавези да 

требује сва понуђена добра.                                                                                

Члан 6. 

            Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора ,при чему укупна вредност увећања уговора 
не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1.Закона о јавним набавкама(Сл.гласник 
РС,бр.124/2012,14/2015 и 68/2015). 

                                                                               Члан 7. 

 Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране 
закључивањем Анекса. 
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                                                                              Члан 8. 

Уговорне стране сагласно констатују да уколико испоручена добра  имају недостатке, Продавац  је 
дужан да о свом трошку достави Купцу нова добра. 

Члан 9. 

Купац се обавезује да у року од ________ дана од дана појединачне испоруке и испостављања рачуна 
за испоручена  добра   исплати Продавцу  вредност истог по уговореним јединичним ценама из понуде 
бр._______ од _______2017.године. 

                                                                                 Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, 
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим  односима. 

Члан 11. 

 

Овај уговор је сачињен у 4   (четири ) истоветна  примерака од којих свака уговорна 

страна задржава по 2  (два ) примерка. 

 

             ПРОДАВАЦ                                                                КУПАЦ      

                                                                                                               

       _____________________                                         _______________________                                              

 

 Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што 
му је уговор додељен, може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3. 
ЗЈН; 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке огревног дрвета, бр 13/2017 , 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 

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 ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

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 огревног дрвета број 13/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном документацијом]. 

 
 

 

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, на који начин сваки понуђач 
из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да 
додатне услове испуњавају заједно.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
    

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке огревног дрвета број 13/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 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 . 

Напомена : достављање овог обрасца није обавезно .  

 

 

 

              Датум                                                                                   Понуђач 

                                                           М. П. 

_______________________                                    _______________________   
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