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417-1 од 22.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 417-2
од 22.07.2016. године припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Дом здравља „Темерин“ ,ПИБ 101454547, матични број 08071829, Шифра
делатности: 8621
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка мале вредности: набавка добара
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра- медицинска опрема:» НОВИ АУТОМАТСКИ
БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР»
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка мале вредности ЈН 06/2016 ЈНМВ није резервисана.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Снежана Видовић
Е -mail адреса (или број факса): Е-mail: snezana.vidovic@dztemerin.rs, фах: 021/842-661
Ознака из општег речника набавке:
- назив и ознака из општег речника набавке: 33000000,33100000,33124100

6. Партије:
Предметна јавна набавка
није обликована по
партијама
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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 И СЛ.

Р.бр.

Назив добра

Количина

Опис добра-карактеристике
- Brzina rada anlizatora minimum 600

1.

НОВИ
АУТОМАТСКИ
БИОХЕМИЈСКИ
АНАЛИЗАТОР

analiza/sat (bez ISE modula).
- Broj pozicija za uzorke minimum 90.
- Broj pozicija za reagense minimum
40.
- Integrisani sistem hladjenja
reagenasa, kontinualno hladjenje
reagenasa 0-24 h
( standardno 6-8 °C).
- Sistem sa plastičnim višekratnim
reakcionim kivetama,minimum 160
reakcionih kiveta.
- Sistem za automatsko ispiranje
reakcionih kiveta i monitoring čistoće
istih.
- Automatska pre/post dilucija.
- Poseban STAT nosač za hitne
uzorke i mogućnost definisanja hitnih
pacijenata u okviru ostalih
standardnih nosača uzoraka.
- Senzori nivoa tecnosti za sistemske
rastvore .
- Ugrađen sistem zaštite igle za
pipetiranje, od bočnog i vertikalnog
udara/kolizije.
- Detekcija clota (zapusenje pipetora)
i automatska procedura uklanjanja
istog.
- Unutrasnje i spoljasnje ispiranje
pipetora.
- Izvor svetlosti dugotrajna halogen
lampa.
- Broj integrisanih optičkih filtera

1ком
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minimum 12 ( 340-750 nm).
- Opseg definisanja kolicine uzoraka:
minimalno 2 do 100µL, u koraku od
1µL.
- Mogucnost rada sa minimum 180 µL
reagensa po analizi, nezavisno od
tipa metode.
- Modovi/tipovi analiza: End-point,
Fixed-time i Kinetic mod.
- Kalibracija po specificnom lot-u,
multi- ili specificnim kalibratorima i
mogućnost korišćenja predhodno
dobijenih kalibracionih vrednosti (iz
baze podataka kalibracija).
- Integrisani QC modul (LeveyJennings i Youden-plot, Westgrade).
- Automatski dnevni back-up
rezultata.
- Potrošnja vode- maksimalno 4 L/sat.
- Monitoring broja urađenih ciklusa
komponenti aparata (peristatička
creva, odmerni špricevi...), i
automasko upozoravanje o
prekoračenju dozvoljenog broja.
- Mogucnost povezivanja na LIS.

-
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Предмет јавне набавке је набавка добара-медицинске опреме, тако да се за ову
конкретну набавку ова ствака не односи.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. 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 надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1.
тач. 5) Закона) ;
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).
1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чл. 76. Закона, и
то:
1) Апарат мора бити нов;
2) Апарат мора имати важеће решење АЛИМС-а;
3) Обавезно је достављање брошуре произвођача апарата у којој су дате све
техничке карактеристике апарата;
4) Понуђач мора имати минимум 5 инсталираних апарата модела који се нуди;
5) Трошкови потрошње реагенаса за испирање и редован сервис апарата,
укуључујући и остали потрошни материјал (кивете, серумске чашице итд.) не смеју
прелазити износ од 100.000,00 динара на годишњем нивоу;
6) Трошкови анализа на годишњем нивоу не смеју прелазити износ од 1.200.000,00
динара, узимајући у обзир структуру и број услуга које се врше, а које се прилажу у
наставку:
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БРОЈ
АНАЛИЗА
годишње

Хемоглобин А1ц (гликозилирани хемоглобин, ХбА1ц) у
крви

300

Биохемијске анализе у серуму
Аланин аминотрансфераза (АЛТ) у серуму спектрофотометрија
Албумин у серуму - спектрофотометријом
Алфа-амилаза у серуму - спектрофотометрија

7000
300
600

Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму спектрофотометријом
Аспартат аминотрансфераза (АСТ) у серуму спектрофотометријом
Билирубин (директан) у серуму - спектрофотометријом
Билирубин (укупан) у серуму - спектрофотометријом
Ц-реактивни протеин (ЦРП) у серуму имунотурбидиметријом
Гама-глутамил трансфераза (гама-ГТ) у серуму спектрофотометрија
Глукоза у серуму - спектрофотометрија

2500
7000
4500
4500
1000
5500
9000

Гвожђе у серуму

1300

Холестерол (укупан) у серуму - спектрофотометријом

4500

Холестерол, ХДЛ - у серуму - спектрофотометрија

1000

Холестерол, ЛДЛ - у серуму - спектрофотометријом

1000

Калцијум у серуму - спектрофотометријом

1000

Креатин киназа (ЦК) у серуму - спектрофотометрија

500

Креатинин у серуму-спектрофотометријом

7500

Лактат дехидрогеназа (ЛДХ) у серуму спектрофотометрија
Мокраћна киселина у серуму - спектрофотометрија

2500

Протеини (укупни) у серуму - спектрофотометријом

500

ТИБЦ (укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму

200

600

Триглицериди у серуму - спектрофотометрија

4500

Уреа у серуму - спектрофотометријом

7500
74800

Укупан број анализа

1.3.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)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Напомена:
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1.4. 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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних 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 V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, коју доставља у виду
неоверене копије.
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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 5. Закона, понуђач доказује достављањем
- Решење надлежног органа за обављање промета добра које је предмет јавне
набавке.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. Закона, понуђач доказује достављањем:
1. Услов – апарат мора бити нов – доказ: изјава понуђача на свом меморандуму
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује овај
навод.
2. Услов – Важеће решење АЛИМС-а – доказ: Важеће Решење АЛИМС о дозволи за
стављање у промет добра које се нуди (за цео период важења понуде коју је доставио),
у виду неоверене копије;
3. Услов - Достављање брошуре произвођача апарата у којој су дате све техничке
карактеристике апарата – доказ: брошура произвођача апарата;
4. Услов - Понуђач мора имати минимум 5 инсталираних апарата модела који се нуди –
доказ: на меморандуму понуђача сачињен списак установа где је инсталиран апарат
који се нуди, са потписом и печатом понуђача;
5. Услов - Трошкови потрошње реагенаса за испирање и редован сервис апарата,
укуључујући и остали потрошни материјал (кивете, серумске чашице итд.) не смеју
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прелазити износ од 100.000,00 динара на годишњем нивоу – доказ: Изјава понуђача
сачињена на свом меморандуму оверена потписом и печатом, којом потврђује да
наведени трошкови неће прелазити наведени износ на годишњем нивоу;
6. Трошкови анализа на годишњем нивоу не смеју прелазити износ од 1.200.000,00
динара, узимајући у обзир структуру и број услуга које се врше, а које су по структури
и броју наведене у конкурсној документацији – доказ: Изјава понуђача сачињена на
свом меморандуму оверена потписом и печатом, којом потврђује да наведени
трошкови неће прелазити наведени износ на годишњем нивоу

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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________ у поступку јавне набавке мале вредности
добара-медицинске опреме (нови аутоматски биохемијски анализатор) бр. набавке ЈНМВ
06/2016, 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);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место:___________
Датум:___________

Понуђач:_____________
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач_______________________ у поступку јавне набавке. мале вредности
добара-медицинске опреме( нови аутоматски биохемијски анализатор) број набавке
ЈНМВ 06/2016 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Подизвођач 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. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4.Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
Место:___________
Датум:___________

Подизвођач:_____________
М.П.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ
САСТАВЉЕНА

О

ЈЕЗИКУ

НА

КОЈЕМ

ПОНУДА

МОРА

ДА

БУДЕ

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља «Темерин», Народног фронта бр.82,
21235 Темерин, приземље, зграда управе са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добарамедицинске опреме ( нови аутоматски биохемијски анализатор) бр. ЈНМВ 06/2016 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до 04.08.2016. године до 10 часова
Овлашћено лице наручиоца за пријем писмена, ће по пријему одређене понуде, на
коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
односно која није достављена у складу са захтевима конкурсне документације сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1. Оверену изјаву о испуњености услова, Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. Закона о јавним набавкама
2. Решење надлежног органа за обављање промета добра које је предмет јавне
набавке
3. Доказе о испуњености додатних услова од 1 до 6:
- Изјава на меморандуму понуђача да је апарат нов;
- решење АЛИМС-а
- брошура произвођача
- списак инсталираних апарата истог модела који се нуди (минимум 5)
- изјава на меморандуму понуђача о максималној висини трошкова наведених под
тачком 5. Додатних услова
- изјава на меморандуму понуђача о максималној висини трошкова анализа
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наведених под тачком 6. Додатних услова
4. Попуњени и оверени Образац понуде
5. Потписани или парафирани модел уговора,
6. Попуњени образац трошкова припреме понуде, ако је Понуђач имао трошкове
око израде понуде,
7. Попуњени и оверени образац изјаве о независној понуди
3. ПАРТИЈЕ
Предметна 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 Дом здравља
«Темерин» , Народног фронта бр.82, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – медицинске опреме (аутоматски биохемијски
анализатор) ЈНМВ бр 06 /2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - медицинска опрема (аутоматски биохемијски
анализатор), ЈНМВ бр. 06/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара - медицинска опрема (аутоматски биохемијски
анализатор) број набавке ЈНМВ бр. 06/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- медицинска опрема, (аутоматски
биохемијски анализатор) ЈНМВ 06 /2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде
наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). Понуђач у потпуности
одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
-понуђачу који ће издати рачун,
-рачуну на који ће бити извршено плаћање,
-обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). Понуђачи из
групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је минимално 30 дана, од дана од дана испоруке уговорених добара,
на основу документа који испоставља понуђач.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
2.Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за медицинску опрему(аутоматски биохемијски анализатор) не може
бити краћи од 12 месеци.
3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Рок за испоруку уговорених добара (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова) не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке, - на адресу наручиоца:Дом здравља «Темерин», ул.Народног
фронта 82, Темерин
4.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука. Цена је фиксна и не
може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је у обавези да на дан закључења уговора достави Наручиоцу
-меницу за добро извршење посла у износу од 10 % вредности уговора, важности 30 дана
дуже од уговореног рока за коначну испоруку добра, са клаузулама «неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор»
-меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% вредности уговора,
важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока, са клаузулама «неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор»
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-mail snezana.vidovic@dztemerin.rs или факсом на број 021/842-661
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, 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
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 06 /2016
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.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
15. 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.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом
критеријума “најнижа понуђена цена”.
17.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
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претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: office@dztemerin.rs, факсом на број 021/842-661 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести
редни број јавне набавкe;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтеваза 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 добара-медицинске опремe
(нов аутоматски биохемијски анализатор), ЈНМВ број 06/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
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:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ. Јавна набавка мале вредности добара –медицинске
опреме, (нови аутоматски биохемијски анализатор)

Р.бр. Цена апарата
1.

Количина

цена

Произвођач

Напомена

Нови
аутоматски 1 ком
биохемијски анализатор

Напомена: Цену изразити без обрачунатог ПДВ-а,у оквиру понуђене цене добара
укалкулисати све остале манипулативне трошкове, трошкове доставе, превоза и др... и
трошкове пратеће уградње.
Цена аутоматског биохемијског анализатора без ПДВ-а
Цена аутоматског биохемијског анализатора са ПДВ-а

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин 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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА
АУТОМАТСКИ БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР
Закључен између:
Наручиоца Дом здравља „Темерин“
са седиштем у Темерину, Народног фронта бр.82
ПИБ: 101454547 Матични број:08071829
Број рачуна: 840-350661-13 Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 021/210-2225 факс:021/842-661
кога заступа Директор др Перо Крчмар, спец.клиничке биохемије
(у даљем тексту: Купац)
И
____________________________________________
са седиштем у ______________, улица_________________
ПИБ:___________Матични број:_______________
Број рачуна:_______________Назив банке:_______________
Телефон:_____________Телефакс:____________________
кога заступа____________________________
(у даљем тексту: Продавац
Основ уговора:Јавна набавка мале вредности
ЈНМВ Број: 06/2016
Број и датум одлуке о додели уговора: _____________
Понуда изабраног понуђача бр.______ од_____________.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је јавна набавка мале вредности добара- медицинске опреме, (нови
аутоматски биохемијски анализатор) за потребе Дома здравља „Темерин“ заведеном у
Дому здравља „Темерин“ под бројем JНМВ 06/16, у складу са понудом која је заведена у
Дому здравља „Темерин“ под бројем __________ од ________.2016. године, која је
саставни део уговора.
Члан 2.
Купац се обавезује да Продавцу добро које је предмет набавке плати по цени прихваћене
понуде број ______ од _______.2016. године, која је саставни део уговора.

Цена аутоматског биохемијског анализатора без ПДВ-а
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Цена аутоматског биохемијског анализатора са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

Члан 3.
У уговорену цену је урачуната цена добра, и испорука је ФЦО Дом здравља «Темерин».
У моменту испоруке добара продавац мора купцу да преда приликом пријема потписан и оверен
гарантни лист, техничку документацију и упутства за употребу. У оквиру понуђене цене Продавац
ће обрачунати све остале трошкове као и трошкове птратеће уградње, и обуке запослених,

Члан 4.
Плаћање ће се вршити у року од ________ дана по испоруци.Уговорене цене су
фиксне и не могу се мењати.
Члан 5.
Ако из било ког разлога Продавац није у стању да изврши обавезе из овог уговора,
биће дат предлог директору Купца да раскине уговор са Продавцем.
Отказ Уговора се даје у писменој форми са образложењем и отказним роком од 3
(три) дана од дана достављања.
Члан 6.
Измене и допуне Уговора могу се вршити Анексом уговора уз сагласност обе
уговорне стране.
Члан 7.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
представника уговорних страна.
Члан 8.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора решаваће споразумно
овлашћени представници уговорних страна.
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Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор ће се решавати пред
надлежним судом у Новом Саду.
Члан 9.
На све што није регулисано овим Уговорном, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 4 ( четири) истоветних примерака, од којих по два
задржавају обе уговорне стране.

ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА „ТЕМЕРИН“

,

Крчмар др Перо,спец.клиничке биохемије
•

НАПОМЕНА:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, и наручилац ће у случају да понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне рефренце.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач.:_______________________[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум
__________

Понуђач
___________
М. П.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ……………………..[ назив понуђача]), даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара- медицинска опрема (аутоматски биохемијски анализатор
анализатор) ЈНМВ бр.06/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум
__________

Понуђач
___________
М. П.

Напомена:
у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.2. ЗЈН
ИЗЈАВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде, а у вези јавне набавке мале вредности добара ЈНМВ 06/2016.

Датум

М.П.

Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
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