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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
Број: 239/9 
Дана:13.06.2016. године 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
Комисија за јавну набавку –ампулирани лекови и санитетски материјал  ЈНМВ 3/2016    доноси  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.2 
 Мења се:  

Ради издвајања галенских/магистралних лекова из партије 2- у посебну партију 3 врше се измене и 
допуне Конкурсне документације број 2. 
Измене и допуне садрже  

 1) измену постојећег текста  и   
 2)  обрасце за давање понуде: 

                                                     1) ИЗМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТЕКСТА   
1. Садржај: 

У Поглавље VII- Уноси се текст: 
-„Образац VII 4/3)/Предмет, цена и остали подаци битни за закључење уговора-П3“и -
„Образац VIII/3-_ Модел уговора   П3“  
 

2. У поглављу     I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, тачка 3. Додаје се: „ПАРТИЈА БРОЈ 3. 
ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ“ 
 

3. У поглављу     II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, тачка 1. Предмет јавне набавке 
Додаје се: „ПАРТИЈА БРОЈ 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ“ Шифра и општи 
речник набавки: 33600000     фармацеутски производи 
 

4. У поглављу      III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
У тачки 3.1.. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) СА 
СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ, 3.1.2.ПАРТИЈА БРОЈ  2  САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ, бришу се 
позиције 30,31 и 34. Досадашњи ред. бр. 35 постаје бр. 30  
додаје се : 3.1.3.ПАРТИЈА БРОЈ  3  ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ 
У прилогу су  обрасци за давање понуде: 
Понуђачи уз понуду за партије 2.и 3  достављају табеле дате у овој измени конкурсне 
документације   

 
5.   У поглављу   III  тачка 3.2. КВАЛИТЕТ, став 1 уноси се „Квалитет добара у партији 1 и 3 
6.    У поглављу V/2. Упутство како се доказује испуњеност услова  из чл. 75 Закона о јавним 
набавкама ПОСЛЕ ТЕКСТА : Уз изјаву којом се доказује испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку , за ову јавну набавку се тражи испуњеност услова из члана 75. Став 1 тачке 
5) ЗЈН. Коју понуђач доказује достављањем КОПИЈЕ  : 

ДОДАЈЕ СЕ ТЕКСТ: 
„За партију 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И 
ИЗРАДЕ ГАЛЕНСКИХ ЛЕКОВА (ГАЛЕНСКА ЛАБ ОРАТОРИЈА) ИЛИ ВАЖЕЋИ УГОВОР 
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О НАБАВЦИ ГАЛЕНСКИХ ЛЕКОВА СА АПОТЕКОМ КОЈА ИМА ВАЖЕЋЕ РЕШЕЊЕ 
МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ 
ГАЛЕНСКИХ ЛЕКОВА (ГАЛЕНСКА ЛАБОРАТОРИЈА). „ 

. 
7. У поглављу IX  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 
                                       (мења се  број поглавља уместо VI уноси се IX  ) 

 
У ДЕЛУ КОЈИ САДРЖИ ПОДАТКЕ О ОБАВЕЗНОЈ  САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 У рубрици:Докази о испуњености услова из члана 75 став 1. тачка 5)-додаје се текст: 
За партију 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ 
решење министарства здравља за обављање делатности производње и израде галенских лекова 
(галенска лаб ораторија) или важећи уговор о набавци галенских лекова са апотеком која има важеће 
решење министарства здравља за обављање делатности производње и израде галенских лекова 
(галенска лабораторија).  . 
У рубрици  
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ    додаје се текст: 
Предмет, цена и остали подацибитни зас закључење уговора-П3 
У рубрици Модел уговоира за:додаје се текст“Партију 3 галенски/магистрални лекови“ 
 
Тачка 3.- мења се рок за доставу понуда и гласи  
„Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца закључно са 
21.06.2016. године, у 13:00 часова 
 
Тачка 4.Упутства мења се   и гласи 
4. ПАРТИЈЕ-Набавка је обликована у три партије 
ПАРТИЈА БРОЈ 1. АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ:(ампуле, таблете, инфузиони раствори, креме ) 
ПАРТИЈА БРОЈ 2. САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 
ПАРТИЈА 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ 
Понуђач може доставити понуду за једну , две или све три  партије. Свака партија се 
оцењује посебно.уговори се закључују за сваку партију посебно. 
 
Тачки 8.Упутства ,  става 3  се мења и гласи: 
 Цена санитетског материјала и галенских о/магистралних лекова  је фиксна и не може се 
мењати током трајања уговора.  
Додаје се став 5 и гласи Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

 
2)  ОБРАСЦИ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ: 

1-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ-ИЗМЕЊЕНА ЗА ПАРТИЈУ 2  
2-СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ-ЗА ПАРТИЈУ 3  
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75- ЗА ПАРТИЈУ 3 
4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН 
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ 
ЛЕКОВИ    
Понуђачи уз понуду за партију 2.  достављају табелу СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ 
ЦЕНЕ дату у овој измени конкурсне документације  (стр.3,4) 

 
Понуде за партију 3. се достављају на обрасцима из ове измене 
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3.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

      3.1.2.ПАРТИЈА БРОЈ  2                                                                                САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 
р. бр. предмет јед. 

мере 
Коли 
чина 

спецификација  
                            

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Једин. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна 
цена б 

Укупна 
цена без 

ПДВ- 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. Sanitetska gaza  ком        25     100 m x 80 cm; 12 niti na cm2;  100 % 
pamuk;  

    
2. Sanitetska vata   kg         20     - proizvedeno od pamuka 100 %;- 

visoka moć upijanja;Pakovanje 1kg 
    

3. Zavoj 
  Kom       200      

5cm x5m kaliko zavoji:  
-sve veličine zavoja 
moraju biti sa utkanim 
ivicama, 
- pak. pojedinačno  u 
omote od celofana, a 
zatim u veće pakovanje  
(10 kom) 
-pamučno predivo   Nm 
50/1 
-gustina tkanja  14/10 
niti na 1 cm2 
-težine 40 gr/m2  

    

4. Zavoj 
  Kom      500      

8cm x5m     

5. Zavoj  
 Kom       500      10cm x5m     

6. 
Zavoj  
 Kom       200      

12cm x5m     

7. Flaster  Kom       150    5x5 platno     
8. Flaster  Kom        5      2,5cmx5m na svili     
9. Špric  Kom       400      2 ml bez igle     
10. Špric  Kom       500      5 ml bez igle     
11. Špric  Kom       500      10 ml bez igle     
12. Špric  Kom       500      20 ml bez igle     
13. Miniven sistem  Kom       100      Bebi  sistem     
14. I.V. kanila Kom 300        
15. Sistem za infuziju Kom 400        
16. Igla P.V.C. Kom    2.000      0,45     
17. Igla P.V.C. Kom    2.000      0,90     
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18. Folu kateter Kom 150        
19. Urin kese  Kom 200        
20. Posude za urin- Kom       250      sterilne     
21. Flašice za feces kom       100 sterilne     
22. Test traka za  

ŠUK  Kut         5     Pakovanje 50/1(za  aparat „Gluco Sure 
plus“)  

    
23. Komplet za bris Kom 30      
24. Hiruška maska Kom 200        
25. Test traka za 

аutoklav kom           2      
26. Elastični zavoj  Kom          5     10 m x10m     
27. Hydrogen   l         20     3%-1000 ml     
28. Medicinski 

benzin  l 
l           2      1000 ml     

29. Medicinski 
alkohol  

L         50      70%-etil  аlkohol-1000 ml     
30 Sredstvo za 

hirušku i higij. 
dezinfekciju ruku 

1         50      tipa „deziderm“ ili оdgovarajuće     

Укупна  
цена 

Без ПДВ 
 
 
 

Са ПДВ 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
-У колони 6 уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени  артикал 
 -У колони 7 уписати колико износи јединична цена са  ПДВ за сваки тражени  артикал 
-У колони 8 уписати укупну цену без ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене без ПДВ 
-У колони 9 уписати укупну цену са ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене  са ПДВ 
-На крају табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ 
Потписивањем ове спецификације од стране одговорног лица, понуђач потврђује да су добра која се нуде одговарајућих карактеристика у складу са спецификацијом.  
Место и датум:                                                                                                                                            ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ:   
                                                                                                                   М.П.                                            ______________________ 
     ____________________                                                                                                                                    потпис овлашћеног лица. 
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3.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ  
 

3.1.3.ПАРТИЈА БРОЈ 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ 
р. бр. Генеричко име 

лека,  
јед. мере Коли 

чина фармаколошки 
облик и доза 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединична цена 
са ПДВ-ом  

Укупна цена 
без ПДВ- 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Acidi borici  ml         

2000      
3%-, 1000 ml     

2. Rivanol  ml         
20000     

0,1%-1000 ml     
3. Tečni glicerin ml. 1000      

Укупна  
цена 

 
Без ПДВ Са ПДВ 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
-У колони 6 уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени  артикал 
-У колони 7 уписати колико износи јединична цена са  ПДВ за сваки тражени  артикал 
-У колони 8 уписати укупну цену без ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене без ПДВ 
-У колони 9 уписати укупну цену са ПДВ за сваки тражени артикал, који представља производ количине и јединичне цене  са ПДВ 
-На крају табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ 
 

Потписивањем ове спецификације од стране одговорног лица, понуђач потврђује да су добра која се нуде одговарајућих карактеристика 
у складу са спецификацијом.  

Место и датум:                                                                                                                                ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ:  
________________________                                                                                    Име и презиме овлашћеног лица– читко написано  
                                                                                                                   М.П.                                          ______________________ 
                                                                                                                                                            Својеручни потпис овлашћеног лица 
            ________________________________. 
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V  /3-1.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧАО ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗЈН 

 
 

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
ПРАВНА ФОРМА  
СЕДИШТЕ  
МАТИЧНИ БРОЈ  
ПИБ  

 На основу члана 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем 
следећу 
                              И З Ј А В У 
Понуђач у поступку јавне набавке добара мале вредности – ампулирани лекови и санитетски 
материјал обликовану по партијама 1-3:за партију 
 

 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ:                                                                                       
  набавка број 3/2016,  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане   
  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 
   
 
Место:_____________                                                           Понуђач: 
Датум:_____________                           М.П.                     _____________________                                                        
        Овлаштено лице понуђача 
 
 
Напомена Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. Образац изјаве умножити у довољном броју примерака.   
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V  /4-1  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА о ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗЈН  
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
ПРАВНА ФОРМА  
СЕДИШТЕ  
МАТИЧНИ БРОЈ  
ПИБ  

 На основу члана 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, 
дајем следећу 
                              И З Ј А В У 
Подизвођач у поступку јавне набавке добара мале вредности – ампулирани лекови и санитетски 
материјал , обликовану по партијама, за партију: 
 

 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ: 
 
 
  набавка број 3/2016,  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане   
  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 
   
 
Место:_____________                                                           Подизвођач 
Датум:_____________                           М.П.                     _____________________                                                        
        Овлаштено лице подизвођача 
  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII -1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку. 
 АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ,   

                     ЈНМВ-ПАРТИЈА 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ 
Набавка  број 3/2016 . 
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Образац VII  -1                                                         ПОНУДА                                                                            
ЈНМБ 3/2016 
 На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку дбара ампулирани лекови и санитетски материјал  ЈН 
МВ 3/2016, и измене и допуне Конкурсне документације бр.2. објављене на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца  
 
VII-1/1     ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
 
 

 
 

ПРАВНИ ОБЛИК 
 

 
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 
 
 

 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

 
 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 
ПОНУЂАЧА (ПИБ): 

 
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ: 
 

 
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
  

 
ТЕЛЕФОН: 
 

 
 

ТЕЛЕФАКС: 
 

 
 

БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ: 
 

 
 

ПИБ 
 

 
МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
УГОВОРА 

 
 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ СУ ДОКАЗИ 
ИЗ ЧЛАНА 77.ЗЈН ЈАВНО ДОСТУПНИ(УКОЛИКО 
СЕ НЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ, А АКО СЕ 
ДАЈЕ ИЗЈАВА НЕ МОРА СЕ  ПОПУЊАВАТИ) 

 

 ПОНУЂАЧ СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА АПР-А-заокружити 
да не 

 
VII-2/1     НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: (заокружити) 

 
                                         А) САМОСТАЛНО  
 
                                         Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
                                         В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
VII-3/1     РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда (не може бити 
краћи од  60 дана од дана отварања понуда)-уписати 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
  

                         ________________ДАНА 
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VII-4/3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

ПАРТИЈА БРОЈ 3. 
 ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ  

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 
 

 
 
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 

 
РОК ПЛАЋАЊА _______________дана 

           (не дужем од 45 ( четрдесет пет) дана од  дана 
            испоруке) 

 
 НАЧИН ПЛАЋАЊА 

на текући рачун 
понуђача___________________________ 

           
 
РОК ИСПОРУКЕ 

 
________________дана 

 
МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Кикинда, Браће Средојев 18 
Ој Стари дом 

 
 НАПОМЕНА:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде 
попуњава, потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе 
понуђача означен као носилац посла. 
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део 
Обрасца понуде,обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о 
подизвођачу. 
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о  понуђачу из 
групе понуђача. 

 
Датум                                Понуђач 

___________________                                 
                                                       М.П                                ____________________________. 
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Образац VII-5/1ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  
 АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
 ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС  
 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА   
 ПИБ  
 МАТИЧНИ БРОЈ   
 БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ  БАНКЕ  

 

% УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈА ЈЕ  ПОВЕРЕНА ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ  ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а да не 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само ако се понуда подноси са подизвођачем.  
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити  
за сваког подизвођача и доставити уз понуду:     
 

 
Место и датум       Понуђач:  
__________________     МП     

 _____________________  
 Својеручни потпис овлашћеног лица. 
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Образац VII-6/1  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку дбара ампулираних лекова и санитетског материјала  ЈН 
МВ 3/2016,објављен ог на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  изјављујемо  да понуду 
подносимо као група понуђача, односно подносимо заједничку понуду: 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

 
 
ПРАВНИ ОБЛИК 

 
 
АДРЕСА И СЕДИШТЕ  
ПОНУЂАЧА  

 

 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
ПОНУЂАЧА 

 

 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ 

 
 
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС 

 
 
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 

 
 
ПИБ  

 
 
МАТИЧНИ БРОЈ 

 
 
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ 
БАНКЕ 

 

 
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
ЈЕ ЗАДУЖЕН ЗА: 
 

 

Да ли је обвезник ПДВ и 
уколико јесте, обавезно 
навести број ПДВ 

 

Имена и одговарајуће  
квалификације лаца које ће 
бити одговорна за извршење 
уговора о јавној набавци 

 

Подаци о обавези за извршење  
уговора  
Понуђач се налази у регистру 
понуђача АПР-а да не 
НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Утом случају образац 
копирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди.  Образац попуњава и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено лице.  

 
Место и датум       Понуђач:  
__________________     МП     

 _____________________  
 Својеручни потпис овлашћеног лица. 
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Образац VII-7 /1 СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку дбара ампулираних лекова и санитетског материјала  ЈНМВВ 
3/2016 обликовану по партијама: ЗА ПАРТИЈУ 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ 
 овим споразумом следећи чланови групе понуђача: Р.бр Назив члана групе Седиште и адреса Овлаштено лице 

1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    

 
се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: ампулираних лекова/ санитетског  
материјала ,(непотребно прецртати),  ЈНМВ 3/2016. Чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу и обавезују се да ће: 
  Члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, у горњој табели члан групе који ће бити НОСИЛАЦ 

ПОСЛА, односно који ће ПОДНЕТИ ПОНУДУ и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем   
  Одређују опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  и то члан групе понуђача 

под редним бројем 
 
1.да извршава 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2.да извршава: 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
3.да извршава: 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
За члана заједничке понуде под редним бр. 1. у горњој табели                                       _________________________  
                                                                                                                                                            (Овлашћено лице)  
 
За члана заједничке понуде под редним бр. 2. у горњој табели                                        _______________________ 
                                                                                                                                                       (Овлашћено лице)  
 
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој  табели                                      _________________________ 
                                                                                                                                                              (Овлашћена о 
 
НАПОМЕНА:Образац попуњава понуђач, члан групе –носилац посла, односно његово овлашћенолице (лице са ОП 
обрасца).   
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Образац  VII-8 /1 СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦ  О ПОНУЂАЧУ: 
НАЗИВ   
СЕДИШТЕ   
ПИБ   

На основу члан 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
а сходно члану 6. став 1. тачка подтачка 3.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 
86/2015), уз понуду прилажем 
 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
ЗА ЈНМВ 3/2016 

 
НАВЕСТИ ТРОШАК ДИНАРА  
   
УКУНИ ТРОШКОВИ БЕЗ ПДВ ___________________ДИН  
ПДВ ___________________ДИН 
УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ ___________________ДИН 

 НАПОМЕНА: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде.  
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) 
.  
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 средстава обезбеђења.  
Попуњавање, потписивање и оверавање овог обрасца сматраће се чином подношења Захтева за накнаду 
трошкова 
. 
Достављање овог обрасца није обавезно  

Место и датум       Понуђач:  
__________________     МП     

 _____________________  
 Својеручни потпис овлашћеног лица. 
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Образац бр VII-9/1        ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)и члана 
16. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину 
доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), 
 ПОНУЂАЧ  , ________________________________________, (уписати назив понуђача) 
 
Адреса____________________________________________ 
 
ПИБ_______________________________________________ 
                                                    
даје: ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке мале вредности , набавка бр.3/2016  АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ 
МАТЕРИЈАЛ ,   за Геронтолошки центар Кикинда. 

 
За партију: 

3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ  
 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 i 68/2015), уговор о јавној набавци бити ништаван.  
  

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 
 
 
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 VII-10/1      
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ  75. став 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
( ''Службени гласник РС'', бр. 124/12,14/2015,68/2015) 

 
 

 П О Н У Ђ А Ч 
 
НАЗИВ 

 
 
СЕДИШТЕ 

 
 

ДАЈЕ 
 
  

И З Ј А В У 
 
При састављању Понуде за јавну набавку мале вредности, ампулирани лекови и санитетски материјал, 
набавка обликована у три партије:    

1) ПАРТИЈА БРОЈ 1. АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ:(ампуле, таблете, инфузиони раствори, креме ) 
 

2) ПАРТИЈА БРОЈ 2. САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 

3)     ПАРТИЈА БРОЈ 3. ГАЛЕНСКИ/МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ 
редни бр. набавке 3/2016, коју спроводи Наручилац Геронтолошки центар из Кикинде наводим 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.  
 
 
 Место и датум        ПОНУЂАЧ:  
       ________________________________ 
_________________   М.П.   Име и презиме – читко написано  
 
 

 ______________________  
          Својеручни потпис овлашћеног лица. 
Напомена: :Уколико понуду подноси група понуђача Изјава по члану 75. став 2. мора бити потписа на од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Образац копирати у 
довољном броју примерака 
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 Образац VIII  -3    МОДЕЛ УГОВОРА 
МОДЕЛ УГОВОРА (понуђач треба да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора). *У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 
односно сви подизвођачи. 
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР  
КИКИНДА 
БРОЈ: 
ДАНА: 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   
ГАЛЕНСКИХ / МАГИСТРАЛНИХ ЛЕКОВА  

ЈНМВ 3/2016                    ПАРТИЈА 3 
Закључен између: 1. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА  -КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА 99,  
кога заступа директор Мирјана Барошевић, Шифра делатности: 8710; Матични број: 08675406; 
ПИБ:100507352; Текући рачун:840-455667-09; Тел/фаx 0230/434-675 и 401-461 (у даљем тексту: 
Kупац, Наручилац)  
и 
2................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
(Навести назив понуђача, адресу, седиште и име лица које заступа фирму)  
Шифра делатности: .....................; Матични број: ............................; ПИБ:...................... .........; Текући 
рачун: ...................................................; Тел/факс ...........................................................; (у даљем тексту: 
Продавац, добављач)  
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ  
Основ уговора: ЈНМВ , Број набавке 3/2016 ________________________________ 
Број и датум одлуке о додели уговора: ............................ од ............................. 
Понуда изабраног понуђача број .................................... од ............................... (попуњава Наручилац)  
 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:  
2. *______________________ из __________,ул. ______________ бр.____,  
      ____________    ________ из __________, ул._____________ бр. ____ и 
      _____________       _____ из ___________ ул. ___________ бр. ________ 
             ( у даљем тексту: Продавац, Испоручилац), кога заступа _____________________ 
 
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:  
*Продавац је део набавке која је предмет овог уговора – ___________, поверио подизвођачу ____________________ 
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.  
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Испоручилац као да је сам извршио делове набавке 
поверене подизвођачима из става 1. и 2 овог члана. *(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем)  
 
Уговор ће Продавац извршити самостално или уз  учешће подизвођача или  ће га извршити  група  понуђа 
         (У уговор се уноси једна од понуђених опција у звисности од најповољније понуде) 

Чл.1. 
.ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора је купопродаја и сукцесивна испорука добара из Партије 3 галенски / 
магистрални лекови ,   према   прихваћеној понуди  број __________ од ___________ 2016. године , 
која чини саставни део овог уговора .  
Спецификација добара преузета из понуде чини саставни део Уговора.Наручилац и Добављач су 
сагласни да коначна количина и вредност добара може бити мања од уговорене у складу са 
објективним потребама, односно већа у складу  са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
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.  
Чл.2. 

ЦЕНА И ПОПУСТИ  
Цене галенски / магистрални лекови утврђене су понудом продавца бр.....:::::::од 

...........2016.године.Уговорне стране прихватају јединичне цене  које је Продавац дао у понуди а 
укупна уговорена вредност износи ______________ динара без ПДВ-а, односно_____________   
динара са ПДВ. 
            Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и непроменљиве  
 

Цене из понуде обухватају све трошкове који се односе на реализацију набавке добара која су  
предмет овог  уговора. Цене обухватају и пружање услуга које су нужно везана за испоруку робе (превоз, 
преглед, истовар  утовар, и сл). као и обезбеђивање  неопходне  и одговарајуће амбалаже. 
 
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем Члан ____.* 
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то __________ 
__________________________________(навести у чему се састоји учествовање подизвођача) 
поверио подизвођачу ___________________________ПИБ ________ , матични број 
__________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности. 
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то __________ 
__________________________________(навести у чему се састоји учествовање подизвођача) 
поверио подизвођачу __________________________ ПИБ ________ , матични број 
__________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности. 
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам 
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1 и 2. овог члана. 
 
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 3 
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке 
представник Купца  ће вршити уз присуство представника Продавца на месту испоруке добара. 
Писани приговор на квалитет и количину Купац је дужан да истакне продавцуу року од 24 сата 
од момента преузимања добара, а за скривене недостатке, у року од 8дана од дана сазнања. Купац је 
дужан да достави писану рекламацију –приговор а Продавац да отклони недостатке у најкраћем 
могућем року, а најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације. 
Купац задржава право да, у случају сумње у исправност лекова, такве лекове одмах врати Продавцу, 
уз обавезу Продавца да му достави исправне лекове, као и  да на терет Продавца затражи и изврши 
неопходне контроле, у овлашћеној установи. 
 
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ  

Чл. 4. 
Продавац ће Купцу испоручивати уговорена добра у складу са потребама и на основу писаноиг 

требовања Купца које садржи  врсту и  количину у року од _________дана од дана достављања  
требовања (попуњава продавац) 
        Даном испоруке сматра се датум на отпремници коју Купац потписује приликом пријема добара.   
Продавац је дужан да у отпремници тачно назначи број и датум, назив добра, паковање, број комада. 
Подаци назначени у отпремници морају бити индентични са подацима из рачуна који ће Продавац 
доставити Наручиоцу. 

   Продавац је у обавези да одмах по пријему требовања обавести купца уколико није у могућности 
да испоручи требоване артикле. 
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Чл.5. 
Добра се испоручују оригинално упакована и декларисана у складу са Законом о лековима и 

медицинским средствима ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 107/2012).Датум производње односно рок 
употребе мора бити јасно и видно истакнут на сваком појединачном паковању. 
 

Чл.6. 
Испорука је на паритету ФЦО магацин купца. Кикинда, Браће Средојев 18.- ОЈ Стари дом   

Испорука се може вршити сваког дана осим недеље  од 07-15 часова. Као дозвољено одступање  
сматра се 1 дан у односу на дан одређен за испоруку. 
  
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Чл.7. 
         КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од: ________дана(најкасније 
45 дана)  од дана доставе  фактуре у складу са Законом и овим уговором продавца за сваку 
појединачну испоруку 
Плаћање се врши на рачун продавца _____________________________код_____________банке 
(навести начин и рок плаћања у складу са понудом Продавца)-попуњава продавац  
 

Основ за плаћање испоручених добара је уредно испостављена фактура са 
отпремницом.Продавац је  дужан да приликом достављања фактуре на фактури упише број и датум 
закљученог уговора о предметној јавној набавци. 
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску 
годину. 
 
 ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 8. 
Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама  

(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) без одлагања писмено обавести Наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин 
 
  ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

Чл. 9 
Лице задужено за вршење неопходних радњи у комуникацији са Продавцем као и законтролу 

квалитета достављених лекова и праћење уредног извршавања уговорних обавеза од стране 
Наручиоца је запослени на пословима главне медицинске сестре Геронтолошког центра Кикинда.  
Ово лице такође, иницира слање рекламације  и за ту сврху обезбеђује документацију и остале доказе. 
Одговорно лице Продавца за праћење и контролу извршења уговорних обавеза је_________ 
___________________________ *.попуњава Продавац 
 
РАСКИД УГОВОРА  

Чл.10 
  Уговор се може раскинути једностраним писаним отказом са отказним роком од 15 дана од 
дана пријема отказа, у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје 
уговором преузете обавезе.  

Као неиспуњење уговором преузетих обавеза од стране продавца, у смислу става 1.овог 
члана, сматра се два пута узастопно непоштовање поручених количина, врсте или квалитета добара, 
рокова испоруке, фактурисање добара мимо понуђених цена, без претходног обавештавања 
Наручиоца или доставњање неисправних фактура. 
Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна. 
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  РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА  
                                                                         Чл.11 

Уговор важи до утрошка уговорених финансијских средстава, а најдуже годину дана од дана 
потписивања уговора. 
Важење овог уговора се може продужити анексом, само изузетно и не мењајући услове из уговора, у 
случају да Наручилац из објективних и дозвољених разлога не одабере понуђача за наредни период, 
односно за 2017.годину 
 
 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ                                Чл.12. 

       Уговорне стране су сагласне да  за све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе ЗОО, као и 
други прописи који регулишу ову материју. 

                                                                          Чл.13. 
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, 

а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Зрењанину уз примену 
права Републике Србије. 

Чл.14 
Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој 

уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.  Саставни део овог Уговора је понуда продавца. 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
за ПРОДАВЦА                                                                                 за КУПЦА 
__________________                                                                  _______________________                                    
        Дир.  Мирјана Барошевић 
Напомена: 
Модел уговора не производи правно дејство. 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
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 Продужава се рок за доставу понуда.-нови рок 21.06.2016.до 13 чадова 
Остале одредбе конкурсне документације се не мењају. 

 
       Комисија за јавну набавкуу 


