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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  
С А Д Р Ж А Ј: 

   
На основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015, 68/15, 86/2015) конкурсна документација садржи : 
  

1.Позив за подношење понуда - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3-5 
 

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду -  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6-10 
 

3. Образац понуде - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11-38 
 

4. Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку и Образац за оцену 
испуњености услова из члана 75.   Закона о јавним набавкама и упутство како се 
доказује испуњеност услова - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,39-41 

 
5. Модел уговора - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,42-45 

 
 6. Образац трошкова припреме понуде - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,46 

 
7. Изјава о испуњењу обавезних услова за учешће у поступку  ЈНМВ - ,,,,,,,,,,,,,47 
 
8.Образац изјаве о независној понуди - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48 
 
9. Образац изјаве о поштовању обавеза  из члана 75 став.2. Закона - ,,,,,,,,,,,,,,,,,49 
 
10.   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 77. став2. подтачка 4 - .,,,,,,,50 

 
11. Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима - 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,51 
 

                          Конкурсна документација садражи 51 ( педесет једна) страна 
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На основу чл. 55. став 1. тачка 2, у складу са чланом 57. и 60. Закона о јавним 
набавкама ( „Службени гласник РС “ бр.124/12, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: закон) 

  
Дом здравља Пирот, 

Ул:Војводе Момчила б.б. 
18300 Пирот 

  
објављује: 

  
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда јавне набавке мале вредности – услуга 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ AПАРАТА И 
УРЕЂАЈА, ЈНМВ 05/2018 
  
Предмет јавне набавке су: услуге - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
МЕДИЦИНСКИХ  AПАРАТА И УРЕЂАЈА, ЈНМВ 05/2018 
  
  
  
Ознака из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања медицинске опреме–
50421000 

Јавна набавка је обликована у 9 (девет ) партија: 

Партија 1: Сервисирање и одржавање  апарата SHILLER AT1  

Партија 2: Сервисирање и одржавање апарата ULTRAZVUK SIMENS P300 

Партија 3: Сервисирање и одржавање апарата COMEN CM 300 

Партија 4: Сервисирање и одржавање апарата FOKUDA 7102,2155 

Партија 5: Сервисирање и одржавање апарата ULTRAZVUK TOŠIBA TUS X100 

Партија 6: Сервисирање и одржавање апарата ULTRAZVUK GEHEALTHEARE AY-
15 CU 

Партија 7: Сервисирање и одржавање апарата DEFIBRILATOR MEDITRONICS 
LIFEPAK 12 

Партија 8: Сервисирање и одржавање апарата SPIROMETAR SMART-BOX(R015) 

Партија 9: Сервисирање и одржавање апарата KARDIOTОKOGRAF FC 700 

STOMATOLOGIJA 

Партија 10:  

-Сервисирање и одржавање апарата MIKROMOTOR SIMENS 

- Сервисирање и одржавање апарата MIKROMOTORI SIRONA I FARO 
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-Сервисирање и одржавање апарата TURBINA 

- Сервисирање и одржавање апарата NASADNIKA I KOLENJAKA 

- Сервисирање и одржавање апарата DIGITALNI  RO’APARAT  SIRONA                

 

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл.75. Закона о јавним набавкама. 
Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа и докумената из чл. 77. став 1. и 
2. Закона о јавним набавкама, а према обрасцу за оцену испуњености услова. 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена радног сата. 
 
Увид у конкурсну документацију сви заинтересовани понуђачи могу извршити у 

управној згради Дома здравља Пирот на адреси Војводе Момчила б.б.,18300 Пирот, сваког 
радног дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, од 09:00 до 12:00 часова.  
Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком „ПОНУДА ЗА 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ AПАРАТА И УРЕЂАЈА,               
ЈНМВ 05/2018., ПАРТИЈА_____,  - ''НЕ ОТВАРАТИ''. 

 
На полеђини коверте написати тачан назив и адресу, телефон, електронску адресу и 
факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

 
Рок за подношење понуда је 17 дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки. 
 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.  
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка биће враћене 

понуђачу уз повратницу са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 
 Рок за подношење понуда је до 07.05.2018.године до 10:00 часова.  
 Јавно отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 10:30 сати у 

просторијама наручиоца, у Управној згради Дома здравља Пирот на адреси Војводе 
Момчила б.б.,18300 Пирот. 

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда. 
Представници понуђача пре почетка отварања морају предати Комисији за јавну 

набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у отварању понуда издато на 
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на 
увид.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту 
пре закључења уговора. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Писани захтев понуђачи 
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могу упутити на адресу наручиоца или исти могу упутити путем факса на број 010/305-
395 или електронским путем на адреси : javne.nabavke@dzpirot.rs. 

Захтеви примљени у периоду од 07.00 часова до 14.00 часова биће евидентирани 
код наручиоца истог дана. Захтеви упућени након 14.00 часова биће евидентирани код 
наручиоца наредног радног дана. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева 
одговор објавити на Порталу јавних набавки . 
  

Лице за контакт: Мирјана Драгоњић,службеник за јавне набавке, javne.nabavke@dzpirot.rs. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 	 Page	6�	

 

 
На основу члана 61.став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, 86/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“ број 86/2015, у даљем тексту Правилник), Одлуке директора Дома 
здравља Пирот о покретању поступка јавне набавке број 02-643 од 20.04.2018. године и 
Решења о образовању комисије број 02-644 од 20.04.2018. године у поступку ЈНMВ 
05/2018, припремљено је следеће :  
  

У П У Т С Т В О 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

  
1. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образаце и уз исту 
прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством.  
  Понуда мора бити исписана на оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 
документације, јасна, комплетно попуњена, недвосмислена и оверена потписом 
овлашћеног лица и службеним печатом понуђача.  
  Понуђач може доставити само једну понуду и након истека рока за доставу понуда не 
може је мењати. 
2. Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, 
јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.  
3. Понуђачи су обавезни да попуне све позиције у понуди Обрасцу понуде, у противном 
понуда се неће узети у разматрање . 
4. Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 
  На предњој страни коверте мора да се наведе редни број и предмет јавне набавке из 
позива са назнаком „ЈАВНА НАБАВКА – НЕ ОТВАРАТИ “, а на полеђини мора да се 
наведе тачан назив и адреса, телефон, електронска адреса и факс понуђача као и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 

 Понуда се доставља на адресу Дом здравља Пирот,ул. Војводе Момчила б.б.,18300 
Пирот., поштом или непосредном предајом писарници Наручиоца. 
5. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 
6.Цена дата у понуди мора бити изражена у динарима и без пореза на додату вредност. 
7. Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуда неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2. Закона о 
јавним набавкама. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима 
садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 
такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у 
понуди, који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у 
горњем десном углу садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак 
садржан у документу који је достављен уз понуду поверљив податак мора да буде 
обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а 
исподпоменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 
поверљивост података који нису означени на поменути начин.  
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8. Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатоми потпише, 
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора .  
9. Уз понуду понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању обавезних и додатних 
условаза учешће у поступку јавне набавке предвиђених чланом 75. и 76.  Закона о јавним 
набавкама. Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем доказа 
предвиђених у члану 77. став 1. и 2, све према обрасцу за оцену испуњености услова из 
члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама и упутству како се доказује испуњеност тих 
услова који је саставни део конкурсне документације. Понуђач је у обавези да својом 
изјавом, датом под пуном моралном, материјалном  и кривичном одговорношћу, уз 
поднету понуду потврди да се налази у регистру понуђача, који испуњавају обавезне 
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН и да наведе интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни. Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити проверу на 
интернет страници код надлежне организације за регистрацију привредних субјеката да ли 
се заинтересовани понуђач води у регистру понуђача, који испуњавају обавезне услове из 
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. 

У поступку јавне набавке мале вредности обавезне доказе из чл.75. ст.1.тач.1) до 4) 
понуђач може доказивати изјавом истих под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, а додантне услове доказује на начин предвиђен конкурсном 
документацијом. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа под условом да понуђач у конкурсној документацији 
наведе интернет страницу надлежних органа на којој су тражени подаци јавно доступни.  
10. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке који наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора и да је документује на прописан начин. 
11. Наручилац задржава право да, по потреби, тражи од понуђача додатна објашњења која 
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 
12. Уколико наручилац у року предвиђеном за достављање понуде измени или допуни 
конкурсну документацију без одлагања ће те измене или допуне објавити на Порталу 
јавних набаки . 
13. Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације и 
појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Писани захтев понуђачи 
могу упутити на адресу наручиоца или исти могу упутити путем факса на број 010/305-
395 или електронским путем на адресy : javne.nabavke@dzpirot.rs. Захтеви примљени у 
периоду од 07.00 часова до 14.00 часова биће евидентирани код наручиоца истог дана. 
Захтеви упућени након 14.00 часова биће евидентирани код наручиоца наредног радног 
дана. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу 
јавних набавки . 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.  
14. Понуда са варијантама није дозвољена. 
15. Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде у групи исправних понуда 
је - економски најповољнија понуда, при чему ће се вредновање вршити према следећим 
елементима за обе партије:  
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• цена радног сата                                                                                       0 - 70 пондера 
 
Најнижа цена радног сата добија максималан број пондера 70  
Остале цене се пондеришу формулом: 
                           најнижа понуђена цена радног сата Х 70 
                                           понуђена цена радног сата 

___________________________________________________________________________ 

•  цена путних трошкова по једном доласку                                       0 -   30 пондера                                
 
Најнижа цена добија максималан број пондера 30  
Остале цене се пондеришу формулом: 
                            најнижа понуђена цена путних трошкова  х 30 
                                       понуђена цена путних трошкова                                                                          
                                                                                           УКУПНО: 100 пондера 

У случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера, уговор ће се доделити 
понуђачу који је дао дужи рок плаћања, уколико је и рок плаћања исти Уговор ће се доделити 
понуђачу који је  дао дужи гарантни рок за уграђене резервне делове/извршене услуге. Уколико је 
и тај критеријум исти, уговор ће се доделити понуђачу који је први предао понуду код Наручиоца.  

16. Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, што доказује 
достављањем доказа из члана 77. став 1. овог закона. Заједничка понуда подноси се у 
свему у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама. Понуђач је у обавези да 
приликом достављања понуде, наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу, и уколико хоће, да у својој понуди наведе проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% 
предмета набавке. Уколико понуђач извршење јавне набавке делимично повери 
подизвођачу дужан је да о томе обавести наручиоца као и да достави све доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1-4. овог закона , а доказ о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тачка 4. овог закона за део набавке који ће извршити преко 
подизвођач. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, у обавези да наведе назив подизвођача као и остале податке за 
идентификацију подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

17. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује   у 
заједничкој понуди или као подизвођач. 
18. Начин плаћања за пружене услуге потребно је дефинисати у понуди .   
 19. Наручилац ће одбити све понуде које не испуњавају обавезне и додатне услове 
наведене у упутству за сачињавање понуде . 
20. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. 
Закона о јавним набавкама.  
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21. Одлуку о избору најповољније понуде односно о додели уговора, наручилац ће донети 
у року од десет дана од дана јавног отварања понуда, а иста ће бити достављена 
понуђачима у року од три дана од дана доношења и објављена на Порталу јавних набавки, 
а уговор ће се закљичити у року од 8 дана од дана од истека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 
22. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
23. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки  у складу са чланом 
149. ЗЈН. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку 
јавне набавке,  односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у 
поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од 
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.  става 3., сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 
(пет) 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 захтева из члана 149. став 3. и 4. ЗЈН, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, 
позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, сврха: ЗПП, НАЗИВ НАРУЧИОЦА, БРОЈ ИЛИ ОЗНАКА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ПОВОДОМ КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА, корисник: 
Буџет Републике Србије). 
Уплата таксе: интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки линк: 
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http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА  
Чланом 151. Закона о јавним набавкама  је прописано да захтев за заштиту права мора да 
садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
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; 
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(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. 
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. 
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); 
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 Народне банке Србије у складу са 
законом и другим прописом. 
Примерак правилно попуњеног налога за пренос 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 
набавке  у складу са одредбама члана 150.ЗЈН 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПАРТИЈА 1  
 

Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА И УРЕЂАЈА SHILLER AT 1  

 ЈНМВ 05/2018 
  
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 

1. SHILLER AT 1 – 7. Kom.  
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже  5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
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Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                    

 

 

       М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПАРТИЈА 2 
 

Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА И УРЕЂАЈА  ULTRAZVUK SIMENS P300 

 ЈНМВ 05/2018 
  
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 

1. ULTRAZVUK SIMENS P300-1 Ком. 

 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже  5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                    

 

 

       М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПАРТИЈА 3  
 

Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     COMEN CM 300            
  
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1.COMEN CM 300-2.ком. 
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                      

 

               М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ПАРТИЈА 4  

 
Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     FOKUDA 7102,2155 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. FOKUDA 7102,2155-6 ком. 
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 



 

 	 Page	
18�	

 

Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПАРТИЈА 5 
 

Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     ULTRAZVUK TOŠIBA TUS X100 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. ULTRAZVUK TOŠIBA TUS X100 -1 ком. 
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ПАРТИЈА 6  

 
Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     ULTRAZVUK GEHEALTHEARE AY-15 CU 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. ULTRAZVUK GEHEALTHEARE AY-15 CU -1 ком. 
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПАРТИЈА 7  
 

Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     DEFIBRILATOR MEDITRONICS LIFEPAK 12 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. DEFIBRILATOR MEDITRONICS LIFEPAK 12-1 ком. 
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПАРТИЈА 8  
 

Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     SPIROMETAR SMART-BOX(R015) 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. SPIROMETAR SMART-BOX(R015) -1 ком. 
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПАРТИЈА 9  
 

Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА    KARDIOTОKOGRAF FC 700  
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. KARDIOTOKOGRAF FC 700 -3 ком. 
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
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Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ПАРТИЈА 10 

 
СТОМАТОЛОГИЈА 

 
 
I. Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     MIKROMOTOR  SIMENS 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. M.M. SIMENS 
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
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Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

II.   Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА  MIKROMOTORI    SIRONA I FARO 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. MIKROMOTORI SIRONA I FARO  
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
 
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

III.   Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ      TURBINA 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. TURBINE  
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
 

IV.  Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     NASADNIKA I KOLENJAKA 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1. NASADNIKA I KOLENJAKA  
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 
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 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                          _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
 

V.   Понуда бр.__________ од________ за јавну набавку услуга – СЕРВИСИРАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ AПАРАТА     DIGITALNI  RO’ APARAT  SIRONA                
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
СЕДИШТЕ: 
УЛИЦА И БРОЈ: 
МАТИЧНИ БРОЈ: 
ПИБ: 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ: 
  
Понуду дајемо (заокружити и попунити): 
а) самостално б) заједничка понуда 
(навести називе понуђача 
учесника у заједничкој понуди) 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
Назив понуђача___________________________________ 
ц) понуда са подизвођачем 
Назив подизвођача____________________________________________ 
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу ______________________ 
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач__________________________ 
__________________________________________________________________________ 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА : 12 месеци ,  
ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: НАЈКРАЋЕ 60 ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДЕ  
НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирманом у року од најдуже 60 дана од дана пријема исправног 
рачуна.  
  
Прилог: - Списак и врста апарата 
 
1.  DIG.RO’ SIRONA  
 
Цена радног сата : __________________________ рсд без ПДВ-а; 
Цена радног сата : ___________________________ рсд  са ПДВ-ом; 
Износ путних трошкова:______________________ рсд без ПДВ-а;   
Износ путних трошкова:______________ рсд са ПДВ-ом; 
Рок и начин плаћања: _______________________ (минимум 45 дана); 
Рок важења понуде: ________________________ (минимум 60 дана); 
Рок за извршење услуге: _____________________ (најдуже 5 дана); 
Гарантни период за извршене услуге: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци); 
Гарантни период на уграђене делове: __________________ дана (месеци) (не краћи од 6 
месеци). 



 

 	 Page	
38�	

 

 Цена радног сата обухвата укупну цену радног сата коју је понуђач утрошио за пружање 
услуге која је предмет набавке без обзира на број извршилаца који су били укључени у 
пружање услуге. 
Понуђач је дужан да уз понуду приложи ценовник   резервних делова    који се приликом пружања 
услуга најчешће замењују, оверен, печатиран и потписан од стране одговорног лица Понуђача. 
Уговорене цене услуга су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора. 
 У случају квара и потребе замене резервног дела који је обухваћен списком резервних делова, 
понуђач ће заменити резервни део уз позив и сагласност наручиоца, а по цени датој у понуди 
односно приложеном ценовнику. Замењени (неисправан) део ће оставити Наручиоцу, и у радном 
налогу уписати серијски/каталошки број новог резервног дела који замењује. Фактурисање цена 
услуга и резервних делова ће се вршити према наведеном важећем званичном ценовнику који је 
понуђач дужан да приложи у понуди. У наведеном случају, пружање услуга се врши на основу 
претходне писмене сагласности Наручиоца у погледу врсте, обима и цене. Уколико резервни део 
није саставни део ценовника (из ценовника који се доставља уз понуду) понуђач ће неспецифични 
резервни део заменити, уз сагласност наручиоца, а по цени званичног ценовника понуђача  при 
чему цена тих неспецифичних  делова не сме бити већа од упоредиве тржишне вредности-цене. 
Место извршења услуге је седиште Извршиоца услуга. У случају тежих кварова услуга се може 
извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  
Одзив на позив за сервисирање, не сме да буде дужи од 24 сата од момента позива, 
укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

Одзив на позив за хитне интервенције не може бити дужи од 3 сата од момента позива 
Наручиоца, укључујући и дане недељног одмора, државних и верских празника. 

 

УКУПНО-СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АПАРАТА И ОПРЕМЕ  У СТОМАТОЛОГИЈИ 

УКУПНО ЦEНА РАДНОГ САТА БЕЗ ПДВ-А  ЗА ПАРТИЈУ 10 : I+II+III+IV+V=    
___________________________ 

УКУПНО ЦEНА РАДНОГ САТА  СА  ПДВ-ОМ  ЗА ПАРТИЈУ 10 : I+II+III+IV+V=    
___________________________ 

УКУПНО ИЗНОС ПУТНИХ ТРОШКОВА  ПО ЈЕДНОМ ДОЛАСКУ БЕЗ ПДВ-А ЗА 
ПАРТИЈУ 10:I+II+III+IV+V=_________________________                         

УКУПНО ИЗНОС ПУТНИХ ТРОШКОВА  ПО ЈЕДНОМ ДОЛАСКУ СА ПДВ-OM   ЗА 
ПАРТИЈУ 10:I+II+III+IV+V=_________________________                          

 

 

                                                          М.П.                                        П О Н УЂ А Ч 

                                                                                                           _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 .и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 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: 
  

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(Члан 75. став 1. тач. 1. Закона) 

- Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре 

2. Да понуђач 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  
(Члан 75. став 1. тач. 2. Закона) 

- Извод из казнене евиденције, односно 
уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова 

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

- Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу извора 
локалних јавних прихода 

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе 
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 
 
  

- Изјава о поштовању обавезе које произилазе 
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 
 
  

6. Да понуђач располаже неопходним 
техничким и кадровским  капацитетом 
 

- Оригинално овлашћење – 
ауторизација произвођача потписано и 
оверено од стране овлашћеног лица 
произвођача апарата или овлашћеног 
заступника у РС, којим се потврђује да је 
понуђач овлашћени сервисер за 
предметна добра (услугу) за коју подноси 
понуду.  

- Изјава Понуђача да у моменту 
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УСЛОВИ ДОКАЗИ 

подношења понуде има минимум 1 ( 
једно ) стално запослено лице на 
пословима који су у вези са предметном 
јавном набавком  

- Сертификат 1 (једног) стално запосленог 
сервисера о завршеној обуци код 
произвођача за предметно добро.  

- Изјаву  под пуном  материјалном и 
кривичном одговорношћу   да су 
понуђени делови оригинални у 
потпуности одговарајући опреми у 
техничком и у погледу  сигурности рада 
апарата.  

Датум:  
  

Потпис овлашћеног лица понуђача:  

  

  
 
  
1.Читко потписати и доставити тражену документацију у виду прилога.  
2. Доказ из члана 75. став 1. тач. 2) до 3) Закона не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 
3) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 4) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
5. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4) закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 
дела набавке. 
 6. Понуђач је у обавези да својом изјавом уз поднету понуду потврди да ли се налази у 
регистру понуђача, који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН 
и да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Наручилац ће у 
складу са ЗЈН извршити проверу на интернет страници код надлежне организације за 
регистрацију привредних субјеката да ли се заинтересовани понуђач води у регистру 
понуђача, који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. Лице 
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уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује 
испуњеност обавезних услова из претходног става.  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ AПАРАТА И УРЕЂАЈА  
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, чиме потврђује да је 
упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата. 

У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе понуђача потписује и 
оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све 
елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од 
чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора потпишу и овере печатом, чиме потврђују да 
прихватају све елементе уговора. 

МОДЕЛ УГОВОРА О 
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ AПАРАТА И УРЕЂАЈА  

 
ПАРТИЈА _____ 

 Уговорне стране: 
1. Дом здравља Пирот, улица Војводе Момчила б.б. Пирот, ПИБ. 107161326,матични број 
17817795  кога заступа директор, др Радован Илић  као наручиоца ( у даљем тексту наручилац), 

2. „ _______________________“ , са седиштем у __________________, улица и бр. 
___________________________, ПИБ.__________________,Матични број: _________________, 
рачун бр. _____________________________, 

Отворен код пословне банке: ______________________, које заступа директор 
______________________________, у даљем тексту Извршилац услуга 

Наручилац и Извршилац услуга су сагласни у следећем: 

Дана ___________.године, Наручилац је на Порталу јавних набавки објавио позив и 
конкурсну документацију, у поступку јавне набавке мале вредности, Сервисирање и одржавање 
медицинских апарата. 

По спроведеном поступку Наручилац је изабрао на основу одлуке о додели уговора број 
___ од __.___. 2018.године, као најповољнијег понуђача, „_____________________“ из 
__________________. 

Члан 1. 

Предмет уговора је – Партија____,   __________________________________________, а у 
свему према прихваћеној понуди, која је саставни део Уговора . Саставни део уговора су 
јединичне цене и комерцијално технички услови из Обрасца понуде, кao и остали елементи 
конкурсне документације за јнмв ___________. 

Члан 2. 

 Начин и услови плаћања и сервисирања регулисани су понудом другог уговарача, која је 
саставни део овог Уговора. 
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Члан 3. 

Цена радног сата: _________________  рсд без ПДВ-а, односно ______________ рсд са ПДВ-ом. 
Цена путних трошкова по једном доласку:_____________ рсд без ПДВ-а,  односно 
______________ рсд са ПДВ-ом. 
           Уговорена вредност јавне набавке је: ______________рсд без ПДВ-а,  односно 
_____________________ рсд  са ПДВ-ом. Уговорена вредност је одређена износом процењене 
вредности предметне јавне набавке, коју по склопљеном уговору уписује Наручилац. Процењена 
вредност јавне набавке предвиђена је финансијским планом Наручиоца за 2018. годину. 
Реализација овог Уговора у 2018. години зависиће од обезбеђења средстава предвиђених Законом 
којим се уређује буџет за 2018. годину и финансијским планом Наручиоца за 2018. годину као и од 
потреба наручиоца, а за део уговора који ће се реализовати у 2019. години, зависиће од позитивних 
прописа којима се уређује буџет као и у зависности од   финансијског плана Наручиоца за ту 
годину. Плаћање доспелих обавеза насталих у одређеној буџетској години, вршиће се до висине 
одобрених апропријација за ту намену, а у складу са финансијским планом Наручиоца. Уколико 
законом којим се уређује буџет и финансијским планом Наручиоца, наступи немогућност 
преузимања обавеза од стране Наручиоца у периоду важења овог Уговора, исти престаје да важи , 
без обавезе накнаде штете од стране Наручиоца. Наручилац није у обавези да у потпуности 
искористи вредност уговора, већ само до вредности стварно извршених услуга одржавања и 
поправки.  

Члан 4. 

Цена радног сата и осталих елемената из понуде и начин плаћања регулисани су  условима 
које је други уговарач доставио уз Понуду.  

Понуђена цена (радног сата и резервних делова као и редовних сервиса) је фиксна и не 
може се мењати за време трајања уговора и мора бити усаглашена у потпуности са свим 
наведеним у понуди за предметну јавну набавку, која је и саставни део овог Уговора. 

Понуђена цена се односи на сервисирање како за радне дане тако и нерадне дане и 
празнике са укљученим трошковима доласка на интервенцију. Цене се односе на укупан сервис 
апарата који су предмет набавке без обзира на број извршиоца(сервисера) који ће обављати 
сервис.  

Извршилац је у обавези да у радном налогу јасно наведе који је резерви део из 
спецификације заменио и да се придржава цена датих у спецификацији током целог периода 
важења Уговора. Наручилац задржава право да врши набавку услуга и резервних делова које нису 
могле бити предвиђене у тренутку покретања поступка,  те нису ни могле бити исказане у 
конкурсној документацији односно у понуди.У случају да је потребно извршити услуге 
сервисирања и замену делова који нису наведени у понуди, пружање услуга и замена делова се 
врши на основу претходне писмене сагласности наручиоца, на понуду пружаоца услуга у погледу 
врсте, количине, квалитета и цене.Цене исказане у накнадној понуди не могу бити веће од 
званичних велепродајних цена овлашћеног увозника, нити од упоредивих тржишних цена.  

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити редовно у складу са понуђеним условима 
плаћања, односно у року од _______ дана од дана обављених услуга. 
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              Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до висине 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, у складу са чланом 3. 
овог Уговора. 

Начин плаћања је вирмански на рачун другог уговорача – Извршиоца. 

Члан 6. 

Уговорне стране су сагласне да се услуге сервисирања врше сукцесивно према потребама и 
наруџбинама првог уговорача, са гаранцијом за услуге и оригиналне делове. 

Евентуалне корекције у пружању сервисних услуга, уговорне стране ће решавати споразумно. 

Извршилац је у обавези да сервисирање обавља у седишту Извршиоца услуга. У случају тежих 
кварова услуга се може извршити  у седишту организационих јединица Наручиоца  уз сагласност 
наручиоца и да гарантује за квалитет испоручених делова и извршених услуга. 

 Извршилац услуга се обавезује да ће по потписивању овог Уговора извршавати услуге 
према захтевима и по налогу наручиоца. Извршилац се обавезује да испостави наручиоцу фактуру 
са позивом на број уговора. Уговорне стране су сагласне да наручилац може наручити од 
извршиоца и мању количину предметних услуга од уговорених без икаквих последица по 
Наручиоца, односно обавезе накнаде штете Извршиоцу услуга и друго. 

Члан 7. 

Евентуалне рекламације наручиоца у погледу квалитета, непоштовању рокова, дуже од 3 
дана, као и промена цена, су разлози због којих наручилац може да откаже Уговор, а други 
уговорач буде у обавези да првом уговарачу надокнади штету. 

У случају прекорачења рокова испоруке, извршилац је у обавези да за сваки дан кашњења 
плати наручиоцу на име уговорене казне 0,5% од износа уговорене цене из члана 3. овог Уговора, 
али не више од 5% у случају да извршилац не изврши уговорену обавезу ни у року од 3 дана од 
истека рокова из Понуде, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај Уговор, у ком 
случају ће извршилац бити у обавези да   наручиоцу на име уговорене казне плати 5% од износа 
уговорене цене, с тим да ће уговорена казна бити исплаћена кумулативно са оном предвиђеном 
предходним ставом овог члана. 

У случају неквалитетно извршеног сервиса извршилац услуга је обавезан да поново 
квалитетно изврши сервис у року од 24 часа, без права накнаде. 

 Извршилац је у обавези да приликом стручног прегледа и поправке сачињава уредну 
документацију о прегледу и пријему апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном 
материјалу. Исправном документацијуом сматра се, између осталог, радни налог попуњен са 
техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника испуњеног 
штампаним словима и потписима и достављање оригиналног радног налога уз фактуру. 

 Извршилац се обавезује да након завршеног сервиса изда валидну потврду да је сервис 
извршен на начин како је то прописао произвођач,  као и да је опрема исправна и безбедна за рад. 

 У случају наступања последица насталих услед неисправности односно небезбедности 
опреме, Наручилац не сноси никакву одговорност. 
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Члан 8. 

Уговор се закључује на годину дана од дана потписивања истог, односно до дана извршења 
уговорене вредности. 

Члан 9. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза.О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране 
су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша 
сила.   

                                                                Члан 10. 

                     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 повећања 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 11. 

Све евентуалне измене, допуне, као и раскид овог Уговора могу се вршити у писаној 
форми. 

Члан 12. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Нишу. 

Члан 13. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, који има снагу оригинала, тако да свака 
уговорна страна добије по 2 (два) примерка. 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

               ИЗВРШИЛАЦ,              НАРУЧИЛАЦ,  
   ______________________                              Дом здравља Пирот         
               Директор                                                                                          Директор, др Радован Илић 
         ______________________                                                      _________________________ 
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, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
референце,односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке. 
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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. 

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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На основу чл.77.ст.4. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 
68/2015) дајем :  
  

  
  
  
  
  

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  
  

ЈНМВ 05/2018 
  
  
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо 
обавезне услове за учешће у овој јавној набавци услуге мале вредности из чл.75.ст.1 т.1. 
Закона о јавним набавкама.  
  

 
 
 
 
  
  

Овлашћено лице понуђача :  
М. П. 

                                                                                                        _______________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ На основу члана 6. и члана 16. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“ број 
86/2015)___________________________________________(назив понуђача и седиште 
понуђача) даје следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке (услуга), Сервисирање и одржавање медицинских  апарата и 
уређаја ЈНМВ број 05/2018, партија _______ 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 ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_______________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 
услуга Сервисирање и  одржавање медицинских  апарата и уређаја, јнмв 05/2018., партија 
______, поштовао је 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. 
 

 

 

          Датум                    Понуђач 

 

________________                        М.П.                     __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 77. СТАВ 2.    ПОДТАЧКА 
4. 

 

 

У вези са чланом 77. став 2. подтачка 4. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача  дајем 
следећу  

 

 

 

ИЗЈАВУ  

 

 

            Изјављујем, под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу,  да 
располажемо  кључним техничким особљем које ће бити одговорно за извршење уговора у 
поступку ЈНМВ бр.05/2018, партија ____, као и лицима одговорним за контролу квалитета, о чему 
у прилогу понуде достављам доказе предвиђене конкурсном документацијом. 

 

 

  

 

          Датум                              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                           __________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

  
  
  
  
  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
 О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

  
  

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам уредно 
извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за 
период 2015, 2016. и 2017. године.  

  
  
  
  
  
  

Датум: ______________                           М.П.                                                 ПОНУЂАЧ 
 

                                                                                                  __________________ 
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	Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Писани захтев понуђачи могу упутити на адресу наручиоца или исти могу упутити путем факса на број 010/305-395 или електронским путем на адреси : javne.nabavke@dzpirot.rs.
	Лице за контакт: Мирјана Драгоњић,службеник за јавне набавке, javne.nabavke@dzpirot.rs.

