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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка 9. јавне набавке, број 284/2 од
23.09.2015. год и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 284/3 од 23.09.2015.
године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –
набавка добара
– АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНМВ бр.9/2015

Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
Образац VII/1
Образац VII/1/1
Образац VII/2
Образац VII/3
Образац VII/3.1
Образац VII/3.2
Образац VII/4
Образац VII/5
Образац VIII
Образац IX
Образац XОбразац XI

Конкурсна документација садржи:
Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
3
Подаци о предмету јавне набавке
3
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
4
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и
сл.
Техничка документација и планови, односно документација о
кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке
6
финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
6
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
7
Образац понуде који чине:
- Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75 и 76 ЗЈН у
складу са чл. 77 ЗЈН.
- Oразац изјаве подизвођача (уколико се даје понуда са подизвођачем
- Oразац изјаве по основу чл. 75. Став 2 ЗЈН
- Образац понуде

15

- Подаци о подизвођачу ..
- Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача.
- Понуђена цена, услови плаћања, гарантни рок, важење понуде - Образац –структура цене
- Модел уговора
- Образац трошкова припреме понуде ( овај образац није обавезан )
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о прихватању услова јавне набавке
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцуНаручилац:ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Адреса: КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА 99.
Интернет страница:
Врста наручиоца: установа социјалне заштите за смештај корисника
Е-mal: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs
Врста наручиоца: установа социјалне заштите за смештај корисника
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
• Предмет јавне набавке број 9/2015. су добра
АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ,
Назив из општег речника набавке: медицинска опрема, фармацеутски производи и
производи за личну негу
ОРН 33000000

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Ова јавна набавка није резервисана јавна набавка
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:Бранка Иванишевић, дипл.правник
тел/факс 0230/434-675,0230/401-461;
Е - mail: branka.ivanisevic@kikindagc.ust.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
• Предмет јавне набавке бр. 9/2015. су добраАМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ,
Назив из општег речника набавке: медицинска опрема, фармацеутски производи и
производи за личну негу
ОРН 33000000

2.Партије: Набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
3.1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације)

р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

предмет
Aminophyllin
Lemod soly
Diklofen
Klometol
Trodon/Tramadol
OHB12
Ranitidin/Ranisan
Vitamin C
Bedoksin

јед.
мере
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

Коли
чина
100
39
100
50
50
90
70
50
50

спецификација
amp 10ml
40 mg
amp 75 mg
amp
amp 100mg
amp
amp
amp 5 ml
amp
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Gentamycin
Gentamycin
Penicilin
Adrenalin
Tetagam
Bensedin
Metamizol natrijum amp
(novalgetol ili
odgovarajući)
Movalis
Buscopan
Furosemid
Dexason
Fraksiparin sirete
Fraksiparin sirete
Destilovana voda
Fiziološki rastvor
Glucosae
Glucosae
Ringer
Manitol
Ultra gel
Acidi borici
Rivanol
Hydrogen
Povidon jod
Medicinski benzin l
Medicinski alkohol
Tečni glicerin
Sredstvo za hirušku i higij.
dezinfekciju ruku

kom
kom
kom
kom
kom
kom

150
150
80
5
20
50

80 mg amp
120 mg amp
800 000 ij amp
amp
250 ij/ml amp
amp10 mg

kom

50

amp 2,5 g/5 ml

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Kom
kom
Kom
Kom
Kom
kg
l
l
l
l
l
L
Lit.

50
30
100
75
50
100
50
130
80
50
30
10
1
5
30
26
18
1
45
1

1

15

Sanitetska gaza

ком

15

Sanitetska vata

kg

23

Kom

100

Kom

400

Kom

450

Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom

80
30
400
300
300
300
100
212
300
1.300
1.700
85
50
400

38.
39.
40.
41.

Zavoj

Zavoj

42.

Zavoj

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Flaster
Flaster na svili
Špric
Špric
Špric
Špric
Miniven sistem
I.V. kanila
Sistem za infuziju
Igla P.V.C.
Igla P.V.C.
Folu kateter
Urin kese
Posude za urin-

amp
amp
amp10 mg/ml
amp 4 mg/1ml
amp 0,6ml
amp 0,3ml
amp 5ml
/NaCl 09%/ 500 ml
5% - 500 ml
10% -500 ml
500 ml
20%, -250 ml
3%-, 1000 ml
0,1%-1000 ml
3%-1000 ml
1000 ml
1000 ml
70%-etil аlkohol-1000 ml
tipa „deziderm“ ili оdgovarajuće
100 m x 80 cm; 17 niti na cm2; 100 % pamuk;
Minimalno 23,5 gr na 1m2 po standardu SRPS
F.Z1. 050 PH JUG IV
1kg
- proizvedeno od pamuka 100 %
- visoka moć upijanja
5cm x5m
kaliko zavoji:
-sve veličine zavoja moraju biti sa
utkanim ivicama, pak. pojedinačno u
omote od celofana, a zatim u veće
8cm x5m
pakovanje (10 kom)
-pamučno predivo Nm 50/1
-gustina tkanja 14/10 niti na 1 cm2
10cm x5m -težine 40 gr/m2 po standardu JUS
F.Z1.060-PH JUG IV
5x5 platno
2 ml bez igle
5 ml bez igle
10 ml bez igle
20 ml bez igle
Bebi sistem

0,45
0,90

sterilne
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57.
58.

Flašice za feces

kom

200

Test traka za ŠUK

Kut

8

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Traka za EKG
Komplet za bris
Rukavice
Humani toplomer
Hiruška maska
Test traka za sterilizator
Bio friz gel ili
odgovarajuće
Diprilif gel ili
odgovarajuće
Fastum gel ili
odgovarajuće
Elastični zavoj
Flogocid mast ili odgovar.
Ihtiol mast ili
odgovarajuće
Aktivni kiseonik

kom
Kom
Kom
Kom
Kom
kom

25
30
9.100
5
500
1

Kom

9

Kom

10

Kom

10

Kom
kom

5
10

kom

10

kom

5

66.
67.
68.
69.
70.
71.

sterilne
Pakovanje 50/1
(za aparat „Gluco Sure plus“)

lateks, medifleks ili odgovarajuće.

110 gr
50 gr
50 gr
10 cm x10m
50 gr
50 gr

Уколико за тражени лек (по спецификацији из партије) постоје више паралела лекова које су:
а. лекови који су регистровани у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије,
б. лекови које нису регистровани.
Потребно је понудити: а. лекове који су регистровани у Агенцији за лекове и медицинска
средства Србије. У супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.
РОК УПОТРЕБЕ СВИХ ДОБАРА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ
МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ.

МОРА БИТИ МИНИМУМ 12

3.2. КВАЛИТЕТ :
Квалитет испоручених добара мора бити у складу са важећим стандардима, морају имати исти
квалитет и карактеристике еквивалента назначеног у спецификацији
Сви производи морају имати декларацију на српском језику и упутство за безбедну употребу.
Наручилац ће извршити проверу усклађености понуђених добара са захтевима из конкурсне
документације.
Није потребно достављања решења о регистрацији понуђених регистрованих лекова у
Агенцији за лекове и медицинска средства Србије. Понуђач правилним попуњавањем
обрасца понуде (колоне „регистрован”, на листи лекова ) доставља довољне податке с обзиром
да је регистрација лека проверива путем регистра лекова.
Понуђач за понуђена добра треба да поседује сертификат Анализе Агенције за лекове и
медицинска средства Србије. Приликом испоруке лекова потребно је да на отпремници наведе
број сертификата - Није потребно достављање сертификата анализе уз понуду.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Конкурсна документација за предметну јавну набавку не садржи техничку документацију и
планове

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
V /1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Геронтолошки центар Кикинда, конкурсна документација ЈНМВ, јавна набавка бр 9/2015

5

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

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности издате од стране надлежног
органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона).
ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетима-(потребан пословни
простор и најмање 1 фармацеут)
2) Финансијски капацитет:- да није био у блокади у последњих шест месеци (март 2015. август2015. год.);
1.1 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) .
1.2.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

V /2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
А) Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. Став 4 Закона, ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ
ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII.), КОЈОМ ПОД
ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОТВРЂУЈЕ ДА
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. И 76. и
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом (осим услов из члана 75. став 1. Тачка 5
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Б) ПОНУЂАЧ УЗ ИЗЈАВУ ДОСТАВЉА КОПИЈУ РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА
ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА СУ ИСПУЊЕНИ
УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДНОСНО ЗА
ПРОМЕТ ЛЕКОВА.
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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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављуVII.),потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно
састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.
Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне документације
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Подаци о обавезној садржини понуде
Понуде се подносе попуњавањем приложених образаца, табела и изјава и достављањем
тражене документације- копију решење министарства здравља
Сви обрасци морају бити попуњени читко, потписани и оверени од стране овлашћеног лица
понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом

Понуда ОБАВЕЗНО мора да садржи:
I
- Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75 и 76 ЗЈН у
складу са чл. 77 ЗЈН..............................................................................................образац VII/1
- образац изјаве подизвођача (уколико понуђач даје понуду са подизвођачем - образац VII/1/1
- Образац изјаве по основу чл. 75. Став 2 ЗЈН.................................................... ..образац VII/2
- Образац понуде.........................................................................................................образац VII/3
Подаци о подизвођачу ............................................................................................образац
VII/3.1.
- Подаци о понуђачу који је члан групе понуђача....................................................образац VII/3.2.
-

Понуђена цена, услови плаћања,гарантни рок, важење понуде............................образац VII/4
Образац –структура цене..........................................................................................образац VII/5
Модел уговора ........................................................................................................образац VIII
Образац трошкова припреме понуде ......................................................................образац IX
овај
образац
није
обавезан
- Образац изјаве о независној понуди.......................................................................образац X- Образац изјаве о прихватању услова јавне набавке............................................. образац XI
II
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Копију Решење Министарства здравља Републике Србије којим је утврђено да су
испуњени услови прописани законом за обављање делатности односно за промет лекова.
Напомена:
Обрасце понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Начин подношења понуде:
Понуда мора бити припремљена у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном
документацијом.
Самостално подношење понуде, учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач:
-Самостално подношење понуде
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду, не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више
заједничких понуда.
-Подношење понуде са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив. Уколико понуђач намерава да извршење набавке
делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) , као и да јасно
дефинише део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
-Подношење заједничке понуде: Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Понуде у којој нису дати сви тражени подаци, нису попуњене све ставке или је назначено
„одмах“, „по договору“ тј. подаци који су непрецизни или су уписани мимо образаца/изјава
неће се оцењивати.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано
као заступник понуђача, потребно је да уз понуду достави овлашћење за потписивање понуде
и/или потписивање уговора.
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У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања
понуда.Уколико понуђач није сагласан са исправком рачунских грешака, понуда се одбија као
неприхватљива.
Понуде се достављају у затвореној коверти, поштом или лично на адресу: Геронтолошки
центар Кикинда, Генерала Драпшина 99, са напоменом «Понуда –лекови“, ЈНМВ
набавка број 9/2015 -Не отварати,
Понуде које нису затворене и немају назнаку на коверти по упутству неће се разматрати.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача , контакт особу и контакт телефон.
Ако коверта није затворена и означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не
преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена код наручиоца закључно са 05.10.2015.
године, у 12:00 часова. Неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачу.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, дана
05.10.2015.године са почетком у 12,15 часова, у просторијама наручиоца канцеларија бр. 202 у
ул. Генерала Драпшина 99, у Кикинди.
3. ПАРТИЈЕ-Набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА-:Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар Кикинда,
Генерала Драпшина 99, са назнаком:
„Измена понуде „ или „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ или „Измена и допуна
понуде“ за јавну набавку ЈНМВ бр.9/2015.- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду
6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама, на основу документа који испоставља понуђач, а
којим је потврђена испорука добара.
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана достављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Авансно плаћање је неприхватљиво.
6.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Рок испоруке добара, не може бити дужи од 3 дана од дана пријема поруџбине.
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Место испоруке– на адресу наручиоца: Геронтолошки центар Кикинда, Браће Средојев бр.18,
ОЈ Стари дом
6.3 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
6.4. захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок: је рок који признаје произвођач.
Гаранција на испоручена добра предметне јавне набавке према Декларацији произвођача а све
према техничким захтевима који су дати у спецификацији .
6.5. Други захтеви
Наручилац не поставља друге захтеве.
7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.
Усклађивање цена за још неиспоручену робу може наступити само из објективних разлога који
би се тицали свих понуђача који су учествовали у поступку јавне набавке, тако да би свако од
њих био принуђен да због тих разлога промени понуђену цену.
Корекција цена за још неиспоручену робу може наступити услед промене цене лекова у складу
са Одлуком о ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на
рецепт и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања и то само до висине процента повећања и смањења цене понуђеног
лека. За корекцију цена продавац тражи сагласност купца уз навођење разлога промене цене.
Промена наступа закључењем анекса основног уговора.
Уколико продавац поступи супротно наведеном, уговор се раскида.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92.Закона.
8. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац нема обавезу издавања инструмената обезбеђења плаћања.Наручилац не тражи
средство обезбеђења.
9. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

минимум 60 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као
неприхватљива.
10. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Уговор се додељује прворангираном понуђачу.
11. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, у случају истог понуђеног
рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је доставио краћи
рок испоруке.
У случају преговарачког поступка преговараће се о цени. Понуђачи ће имати могућност да
дају писану понуду са крајњом ценом коју нуде. Наручилац ће водити записник о преговарању.
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА у ПОНУДИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве,
у складу са чл. 14. Закона, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно
пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до отварања
понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail branka.ivanisevic@gckikinda.org.rs или факсом на број 0230/401-461 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу на евентуалне неправилности и недостатке у конкурсној
документацији , најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки .
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.9/2015”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
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Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је
поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио,
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.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа.
Наручилац може одбити понуду као неприхватљиву уколико су испуњени услови за то у
складу са одредбама чл. 82. Закона (негативне референце).
Доказ постојања негативне референце може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3)исправа о наплаћеној уговорној казни;
4)рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5)извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом , односно
уговором
6)изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7)доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8)други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
19. ОДЛУКА О ДОДЕЛУ УГОВОРА

биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда и у року од 3 дана од
дана доношења ће бити објављена на Порталу јавних набавки
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац
не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор
што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве
последице.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
20 . ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу
уговора, или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих
је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године, односно у наредних шест месеци.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу , а копија се доставља Републичкој
комисији, са назнаком „Захтев за заштиту права ЈНМВ , набавка 9/2015.“
Захтев за заштиту права се подноси у складу са чланом 149. Закона.
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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60,000 дин .
Као доказ о уплати таксе доставља се:
1) Потврда банке ,која садржи :печат банке, податак да је налог за пренос реализован, датум
извршења налога о извршеној уплати таксе из чл. 156 ЗЈН, износ таксе, број рачуна: 84030678845-06, шифра плаћања 153, или 253, позив на број:подаци о броју набавке; сврха
уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број јн; корисник : буџет Републике Србије; назив
уплатиоца, односно подносиоца захтева, потпис овлаштеног лица банке и
2) Налог за уплату-први примерак
3) Потврду издату од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор-за
подносиоце који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора
код Управе за трезор
4) ПотврдуНБС за подносиоце који имају отворен рачун код НБС.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у
складу са одредбама чл.150 ЗЈН.
Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. ЗЈН.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке, Наручилац ће захтев одбацити
закључком.
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
Наручиоцу.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор најкасније у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Уговор са одабраним понуђачем биће у складу са датом понудом и понуђеним
Моделом.
Уговор се закључује за период најкасније до краја маја 2016. године. Обавезе које
доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће
им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.
АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ,
ОРН 33000000

ЈНМВ
Набавка број 9/2015 .
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Образац VII/1.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. I 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И чл.76. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 9/2015
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
у поступку јавне набавке мале вредности – ампулирани лекови и санитетски материјал , ОРН
33000000; набавка број 9/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда.
5) Понуђач располаже довољним кадровским и техничким капацитетима (имамо потребан
пословни простор и потребну и квалификовану радну снагу- најмање 1 фармацеута)
6) Понуђач није био у блокади у последњих шест месеци (март 2015. -август2015. год.);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________
Овлаштено лице понуђача

Понуђач уз изјаву доставља: копију Решење Министарства здравља Републике
Србије којим је утврђено да су испуњени услови прописани законом за обављање
делатности односно за промет лекова
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
ОбразацВИИ/ 1./1
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ, бр 9/2015
У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке мале вредности – ампулирани лекови и санитетски материјал , орн 33000000
набавка број 9/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда.
Понуђач располаже довољним кадровским и техничким
капацитетима (имамо
потребан
пословни простор и потребну и квалификовану радну снагу-најмање 1 фармацеута)
Понуђач није био у блокади у последњих шест месеци (март 2015. -август2015. год.);

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Образац се доставља само уколико понуђач наступа са подизвођачем

Подизвођач уз изјаву доставља Решење Министарства здравља у складу са датим
упутством како се доказује испуњеност услова.
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Образац VII/2. ИЗЈАВА ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ИЗЈАВА ПО ОСНОВУ ЧЛ. 75 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧ
НАЗИВ
СЕДИШТЕ
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', бр.
124/12,14/2015,68/2015)
ПОНУЂАЧ даје:
ИЗЈАВУ

да је при састављању Понуде за јавну набавку мале вредности, набавка ампулирани
лекови и санитетски материјал , орн 33000000 набавка број 9/2015, коју спроводи
Наручилац Геронтолошки центар из Кикинде:
- 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
_________________

М.П.

ПОНУЂАЧ:
________________________________
Име и презиме – читко написано

______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица.
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ПОНУДА

Образац VII/3.
ЈНМБ 9/2015

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде.
У образац VII/3-1 уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,
односно u образац VII/3-1 податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су наведени.
Место и датум
__________________
М.П.

ДАВАЛАЦ ПОНУДЕ:
____________________
Име и презиме – читко написано
_____________________
Својеручни потпис овлашћеног лица.
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Образац VII/3.1. ПОДАЦИ 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
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/3.2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
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:
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/4. ПОНУДА –ЦЕНА, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

За ЈНМВ 9/2015 набавка
У складу с упутствима за састављање понуде за јавну набавку бр. ЈНМВ-92015, након
што смо проучили услове из конкурсне документације, нудимо да снабдевамо наручиоца
ампулираним лековима и санитетским материјалом :
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
на
текући
рачун
понуђача___________________________
поо испостављеном рачуну, у року од
___________________________ дана
(не дужем од 45 ( четрдесет пет) дана
од дана испоруке.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (минимум 60 дана)

ДАНА

РОК ИСПОРУКЕ

Кикинда, Браће Средојев 18
МЕСТО ИСПОРУКЕ
Датум
___________________

Понуђач
М. П.

____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац VII/ 5

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ , бр. 9/2015-ЈНМВ.
1
Б
Р

2
Назив
производа

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА - СТРУКТУРА ЦЕНЕ
3
4
5
6
7
8
Коли
Јед.
Јачина лека
Јед.
Укупна
Укупна
чина
мере
и паковање
цена
Вредност
вредност са
без
без ПДВ
ПДВ
ПДВ
У дин
У дин

Регис
трова
н

На ли
Сти
леков
а

Уписати
„да“ или „не“

Aminophyllin
Lemod soly
Diklofen
Klometol
Trodon/Tramadol
OHB12
Ranitidin/Ranisan
Vitamin C
Bedoksin
Gentamycin

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

100
39
100
50
50
90
70
50
50
150

amp 10ml
40 mg
amp 75 mg
amp
amp 100mg
amp
amp
amp 5 ml
amp
80 mg amp

Gentamycin
Penicilin
Adrenalin
Tetagam
Bensedin
Metamizol
natrijum amp
(novalgetol ili
odgovarajući)
Movalis

kom
kom
kom
kom
kom

150
80
5
20
50

120 mg amp
800 000 ij amp
amp
250 ij/ml amp
amp10 mg

kom

50

amp 2,5 g/5
ml

kom

50

amp

Buscopan

kom

30

amp

Furosemid

kom

100

Dexason
Fraksiparinl sirete

kom
kom

Fraksiparinl sirete

kom

100

Destilovana voda

kom

50

25

Fiziološki rastvor

Kom

130

26
27
28
30
31
32
33
34
35
36

Glucosae

kom

80

Glucosae

Kom

50

amp 5ml
/NaCl 09%/
500 ml
5% - 500 ml
10% -500 ml

Ringer

Kom

30

500 ml

Manitol

Kom

10

20%, -250 ml

Ultra gel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
22
23
24

amp10 mg/ml

75 amp 4 mg/1ml
50 amp 0,6ml
amp 0,3ml

kg

1

Acidi borici

l

5

3%-, 1000 ml

Rivanol

l

30

0,1%-1000 ml

Hydrogen

l

26

3%-1000 ml

Povidon jod

l

18

1000 ml

Medicinski benzin

l

1

1000 ml
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Medicinski
alkohol

70%-etil
аlkohol-1000
ml

L

45

Tečni glicerin
Sredstvo za
hirušku i higij.
dezinfekciju ruku

Lit.

1

1

15

Sanitetska gaza

ком

15

Sanitetska vata

kg

23

Zavoj

Kom

100

5cm x5m

Zavoj

Kom

400

8cm x5m

Zavoj

Kom

450

10cm x5m

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Flaster

Kom

80

5x5 platno

Flaster na svili

Kom

30

Špric

Kom

400

2 ml bez igle

Špric

Kom

300

5 ml bez igle

Špric

Kom

300

10 ml bez igle

Špric

Kom

300

20 ml bez igle
Bebi sistem

37
38
39
40
41
42
43
44

tipa
„deziderm“ ili
оdgovarajuće
100 m x 80
cm;
1kg

Miniven sistem

Kom

100

I.V. kanila

Kom

212

Sistem za infuziju

Kom

300

Igla P.V.C.

Kom

1.300

0,45

56

Igla P.V.C.

Kom

1.700

0,90

57
58
59

Folu kateter

Kom

85

Urin kese

Kom

50

Posude za urin-

Kom

400

60

Flašice za feces

kom

61

Test traka za
ŠUK

Kut

8

Traka za EKG

kom

25

Komplet za bris

Kom

30

62
63

sterilne

200

64

Rukavice

Kom

65
66

Humani toplomer

Kom

5

Hiruška maska
Test traka za
sterilizator
Bio friz gel ili
odgovarajuće
Diprilif gel ili
odgovarajuće
Fastum gel ili

Kom

500

kom

1

Kom

9

Kom

10

Kom

10

67
68
69
70

sterilne

9.100

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

lateks,
medifleks ili
odgovarajuće.

110 gr
50 gr
50 gr
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71
72
73
74

odgovarajuće
Elastični zavoj
Flogocid mast ili
odgovar.
Ihtiol mast ili
odgovarajuće
Aktivni kiseonik

Kom

5

kom

10

kom

10

kom

5

10 cm x10m
50 gr
50 gr

УКУПНА ВРЕДНОСТ
без ПДВ_____________________________________
ПДВ_____________________________________
Са ПДВ_____________________________________

Рок плаћања-календарских дана:

__________________ДАНА

Рок испоруке- календарских дана:

__________________ДАНА

Рок за рекламацију за скривене недостатке __________________ДАНА календарских дана

М.П.

__________________________
(потпис овлашћеног лица).

Напомена: све позиције морају бити попуњене, у противном се понуда неће оцењивати.
Образац чини саставни део конкурсне документације; • Цене у обрасцу се исказују у динарима.
Образац се доставља као саставни део понуде и истовремено са понудом

Образац VIII

МОДЕЛ УГОВОР

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.
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Ампулираних лекова и санитетског материјала
Закључен између:
1. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА -КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА 99,
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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)
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)
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Основ уговора: ЈНМВ , Број набавке 9/2015 ________________________________
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/Испоручилац 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.
1.ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је купопродаја и сукцесивна испорука ампулираних лекова и
санитетског материјала према прихваћеној понуди број __________ од ___________ 2015.
године , која чини саставни део овог уговора .
Наведена количина (број) предметних добара дата је оквирно и Купац задржава право да у
складу са потребама набави мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у
понуди, а у оквиру уговорене вредности. Купац и продавац су сагласни да коначна количина и
вредност добара може бити мања од уговорене у складу са објективним потребама, односно већа у
складу са ЗЈН.
Наручилац задржава право корекције и прерасподеле уговорене количине према својим потребама,
у случају измењених околности у пословању (промена структуре и броја корисника, поклон,
донација и сл.).
Чл.2.
2. ЦЕНА И ПОПУСТИ
Цене лекова и санитетског материјала утврђене су понудом продавца бр..... од
...........2015.године.
Укупна цена је ______________ динара без ПДВ-а , односно_____________ динара са ПДВом.
Цене се не могу се мењати током трајања уговора .
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Усклађивање цена за још неиспоручену робу може наступити само из објективних разлога који
би се тицали свих понуђача који су учествовали у поступку јавне набавке, тако да би свако од
њих био принуђен да због тих разлога промени понуђену цену.
Корекција цена за још неиспоручену робу може наступити услед промене цене лекова у складу
са Одлуком о ценама лекова за употребу у хуманој медицини а чији је режим издавања на
рецепт и Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања и то само до висине процента повећања и смањења цене понуђеног
лека. За корекцију цена продавац тражи сагласност купца уз навођење разлога промене цене.
Промена наступа закључењем анекса основног уговора.
Уколико продавац поступи супротно наведеном, уговор се раскида.
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.
Чл.3.
3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од: ________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)
Чл. 4.
4. НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ
Продавац /Добављач ће Наручиоцу испоручивати уговорена добра у складу са потребама
Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке – сукцесивна испорука,
сопственим транспортним средством до магацина купца..
ПРОДАВАЦ се обавезује да ће вршити испоруку предмета овог Уговора по пријему писаног
или
телефонског захтева КУПЦА по потписивању овог Уговора, у року од ______ дана.
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.
Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе, који ће бити сагласно
одређен сходно дужини трајања исте.
Уговорне стране су сагласне да се адекватном испоруком сматра испорука када овлашћено
лице купца у месту испоруке изврши квалитативан и квантитативан пријем добара и неопходне
пратеће документације што се потврђује потписом отпремнице-рачуна продавца.
Продавац је у обавези да одмах по пријему требовања обавести купца уколико није у
могућности да испоручи требоване артикле.Уколико испоручилац није у могућности да реализује
набавку два пута узастопно, уговор се раскида.
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.
Геронтолошки центар Кикинда, конкурсна документација ЈНМВ, јавна набавка бр 9/2015

26

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
*попуњава понуђаĉ у случају ако се даје заједничка понуда
Члан ____.*
На основу закљученог Споразума ________________________ број ___________
од ______________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке ЈНМВ-9/2015 између
1.________________________________ из _________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
2. _____________________________ __ из _________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
3. _______________________________ из _________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____________________________________ из ___________
ул.________________________________________ бр. ____________ и буде носилац и
гарант извршења посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуĎача буде
________________________ Навести скраћено пословно име из _________________,
ул._____________________________ бр. ____________ – ______________________,који
је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за извршење
преузетог посла.
Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.
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.5.
5. КВАЛИТЕТ
Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати стандардима и
техничким спецификацијама из конкурсне окументације.
Уколико се на добрима која су предмет овог уговора, установи недостатак у погледу
квалитета, Купац је дужан да достави писану рекламацију и Продавац је дужан да одмах
предузме мере ради отклањања недостатака као и да изврши неопходну замену у најкраћем
могућем року, најкасније у року од двадесетчетри часа од пријема рекламације.Уколико се
овакав случај понови више од три пута, Наручилац задржава право да једнострано раскине
уговор.
Чл.6.
Купац и продавац су сагласни да коначна количина и вредност добара може бити мања
од уговорене у складу са објективним потребама, односно већа у складу са ЗЈН.
Купац задржава право корекције и прерасподеле уговорене количине према својим потребама,
у случају измењених околности у пословању (промена структуре и броја корисника, поклон,
донација и сл.).
У случају да услед настанка објективних околности које нису биле познате и нису могле
бити познате у тренутку закључења овог уговора, Продавац у току трајања истог не буде у
могућности да испоручи уговорени лек, дужан је да испоручи лек истог ИНН назива по цени
која није већа од цене из прихваћене понуде.
Рок трајања испоручених добара не сме бити краћи од 12 месеци.
Чл.7.
6. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА
Роба која је предмет овог уговора мора бити упакована на начин који је прописан за ту врсту
робе и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача са декларацијом
Чл.8.
7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ
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Квантитативни пријем робе врши ће се у магацину купца.приликом сваке појединачне
испоруке.
евентуална одступања испоручене количине, у односу на отпремницу или други документ који
продавац доставља уз робу, купац ће констатовати записником и упутити рекламацију у
писаном облику у року од 24 сата, а за скривене недостатке у року од __________дана .
Отпремница, потписана од стране преставника наручиоца, заједно са рачуном,представља
основ за плаћање испоручених добара.
Чл. 9
8. ВИША СИЛА
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.
Чл.10.
9. СПОРОВИ
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.11
10. РАСКИД УГОВОРА
Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности
и благовремено извршила.
Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној
страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок
од 15 дана за испуњење обавеза.
Чл.12
Као неизвршење уговора од стране Продавца, у смислу става 1. овог члана, се сматра 2
пута узастопно: неизвршавање испоруке, непоштовање поручених количина, врсте или
квалитета добара, рокова испоруке предвиђених у требовању; фактурисање добара мимо
понуђених цена, без претходног обавештавања купца или достављање неисправних фактура;
Чл.13
11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Овај Уговор закључује се на период од најдуже 8 месеци (до краја маја 2016 године) и
ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години
Чл.14.
Уговорне стране су сагласне да за све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе ЗОО.
Чл.15
12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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
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Напомена:
Модел уговора не производи правно дејство.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Образац бр. IX

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ 9/2015
за Геронтолошки центар Кикинда, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА
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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 ако су под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Образац бр.X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности , набавка бр.9/2015 АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ , за Геронтолошки центар Кикинда. 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
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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.

Образац бр.XI. ОБРАЗАЦ ПРИХВАТАЊА УСЛОВА ПОСТУПКА
И З Ј А В А
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујем
да смо упознати са захтевима и условима из позива и конкурсне
документације као и са објашњењима која су саставни део конкурсне документације и да у
потпуности прихватамо све услове наведене у позиву за подношење понуда и Конкурсној
документацији Наручиоца, зa набавку добара – АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ
МАТЕРИЈАЛ , за Геронтолошки центар Кикинда., ЈНМВ, набавка бр 9/2015 .
Сагласни смо да се уговор склапа у складу са понуђеним моделом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Геронтолошки центар Кикинда, конкурсна документација ЈНМВ, јавна набавка бр 9/2015
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