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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 4/2018, деловодни број 3/72-1 и Решења
о образовању комисије за јавну набавку 4/2018, деловодни број 3/72-2
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - добара – Медицинска опрема, по
партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија)
ЈН бр. 4/2018
Конкурсна документација садржи:
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II
III
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4.
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X

Образац изјаве о независној понуди

34.

IV

Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања
забране из чл. 75. ст. 2. Закона
XII
Образац Меничног овлашћења за добро извршење
посла
XIII
Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке –
чл. 75 и 76 ЗЈН
XIV
Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“
Адреса: Народни парк бб, 24420 Кањижа
Интернет страница: www.banja-kanjiza.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 4/2018 су добра – Медицинска опрема, по
партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија)
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка бр. 4/2018 за набавку добара – Медицинска опрема, по
партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија) није
резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних
лица.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Није предвиђена електронска лицитација.
7. Контакт особа
Особа за контакт: Дукаи Карољ, e-mail: dukai.karolj@banja-kanjiza.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 4/2018 су добра – Медицинска опрема, по
партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија)
– шифра из речника ЈН - 33100000 – медицинска опрема.
2. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у две партије, и то:
Број
партије

Назив партије

1.

Набавка и испорука 1 (једног) T-care

Процењена
Шифре
из
вредност без општег речника
ПДВ-а
јавних набавки
1.900.000,00
33100000
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2.
3.
4.

Набавка и испорука 1 (једног) EMNG
(електромионеурограф)
Набавка и испорука 1 (једне)
биоптрон лампе
Набавка и испорука 1 (једног)
апарата за хоризонталне терапије

2.200.000,00

33100000
33100000

310.000,00
33100000
260.000,00

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ПАРТИЈА БР. 1 – НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) T-care
T-care
Техничке карактеристике:
 Radna frekvencija: 0.8 – 1 – 1.2 MHz
 Broj izlaza za resistivnu elektrodu: 1
 Broj izlaza za kapacitivnu elektrodu: 1
 Broj izlaza za pasivnu ploču: 1
 Maksimalna ulazna snaga: 200 W
 Izlazni napon i snaga: 400 ohm/320V/150W
 Površina pasivne ploče: cca. 220 cm2
 Prečnik kapacitivnih elektroda: 40 – 56 – 80 mm
 Prečnik resistivnih elektroda: 40 – 56 – 80 mm
 Strujno napajanje: 230 V+/-10%
 Standardni pribor:
- 3 „roll-on“ kapacitivne elektrode (mala,
srednja i velika)
- 3 „roll-on“ resistivne elektrode (mala, srednja
i velika)
- 1 pasivna ploča
- 2 elastične trake 60 i 100 cm
- 1 krema za pasivnu ploču 1000mg
- 2 kreme za „roll on“ elektrode 500mg
- 1 pakovanje dispenzera 12 kom
- 1 pakovanje „roll on“ poklopaca 100 kom
- 1 pakovanje mini dispenzera 100 kom

Јединица мере

Количина

ком

1

Понуђач је у обавези да уз понуду за тражено добро достави техничку
документацију са сликом.
ПАРТИЈА БР. 2 – НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) EMNG
(електромионеурограф)
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EMNG (електромионеурограф)
Јединица мере
Количина
Техничке карактеристике:
 Trokanalni EMNG aparat
 Računarski sistem
- Laptop 15,6 inch wide
- Procesor: min. Intel i5
- Radna memorija: min. 4 GB RAM
- Hard disk: min. 500 GB
- Laserski štampač: (min. 600 dpi)
- Operativni sistem: Microsoft Windows 10
Professional
- Microsoft Office 2016
 Kolica za smeštaj aparata
ком
1
 Softveri
- Monitoring
- Offline usrednjavanje
- Pojačavač signala
- Merenje kvaliteta EMG signala
- Potpuna prilagodljivost za kombinaciju
modaliteta
- „Čišćenje signala“ – smooth
- Filtriranje nakon merenja
- Podesiva automatska stimulacija
 Vrste nalaza – obavezno uključeno
- Provodljivost motornih nerava (MNC)
- Provodljivost senzornih nerava (SNC)
- Kombinovani senzorni indeks
- Kombinovane provodljivosti motornih i
senzornih nerava
- Inching studije
- F talas
- H refleks
- Blink refleks
- Needle EMG
- Dekrement – RNS (repetativna nervna
stimulacija)
- RR interval
- Kvantitativni EMG
- Single Fiber – Triggered Single Fiber EMG,
Stimulated Single Fiber EMG, Fiber Density
- Referentne vrednosti za sva merenja
- Motor unit number index – Složeni mišićni
akcioni potencijal (CMAP)
- Karpal tunel
- SSR – SSR (simpatički kožni odgovor)
 Pojačalo
- Električno izolovano, minimalno 3-kanalno
predpojačalo
- 5-pinski DIN konektori i 1,5 mm TP konektori
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za svaki od kanala na predpojačalu
- Veza pojačala sa baznom jedinicom, RJ45 tip.
 Akvizicija podataka
- A-D konverzija: min. 24-bitna rezolucija
 Električni stimulatori
- Strujni stimulator sa konstantnom strujom sa
monofaznim i bifaznim impulsima
- Ručni stimulator sa tasterima za: intezitet,
stimulacijum promene anode i katode, sledeći
test i sledeća stranica
 Potrošni materijal
- Jednokratne iglene elektrode, 37x0,46, 25
kom
- Digitalne prstenaste elektrode
- Bipolarna stimulaciona elektroda, set
- Držač za jednokratne igle
- Omotno uzemljenje 55 cm
- Elektroprovodljiva konduktivna pasta 114 g
- Abrazivni gel 114g
- Bar registraciona elektroda
- Rezervni filcevi, 10 kom
- T držač elektroda
- Produžni kabal za TP elektrode, 2 m, paket od
2 komada
- traka za fiksiranje elektroda, 3 kom
Понуђач је у обавези да уз понуду за тражено добро достави техничку
документацију са сликом.
ПАРТИЈА БР. 3 – НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНЕ) БИОПТРОН ЛАМПЕ
БИОПТРОН ЛАМПА
Техничке карактеристике:
 Aparat za svetlosnu terapiju sa ergonomskim
stalkom za sto
 Prečnik filtera: cca. 11cm
 Napajanje: 100-240V~, 50/60 Hz
 Potrošnja 90 VA
 Nominalna snaga halogena 50W
 Klasa zaštite: Klasa II, IP 20
 Težina sa stalkom za sto: 3,4 kg
 Ambijentalne temperature:
- Rad: +10̊ C do +40˚ C
- Odlaganje: -30˚ C do +45˚ C
 Talasna dužina: 480 – 3400 nm
 Stepen polarizacije: >95% (590 1550 nm)
 Specifična gustina energije: prosečno 40 mW/cm2
 Svetlosna energija u minuti: prosečno 2,4 J/cm2
 Dodatna oprema:

Јединица мере

Количина

ком

1
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-

Bioptron
set
za
svetlosnu
terapiju
stimulacijom čakri (7 staklenih filtera u boji)
Bioptron fulerenski filteri – Nanofotonski
generator
hiperpolarizovane
svetlosti
zasnovan na molekulu C60

Понуђач је у обавези да уз понуду за тражено добро достави техничку
документацију са сликом.
ПАРТИЈА БР. 4 – НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) АПАРАТА ЗА
ХОРИЗОНТАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ
ХОРИЗОНТАЛНА ТЕРАПИЈА
Техничке карактеристике:
 Slobodno zadavanje parametara ili izbor terapije
po dijagnozama
 Kreiranje sopstvenih terapijskih protokola (8000
mesta)
 Za svaku dijagnozu umemorisan je kratak opis
koji se ispisuje na displeju
 Grafički LC Displej
 Mikroprocesorsko upravljanje
 Maksimalna struja na izlazu 75 mA
 Frekvencija 4000 do 14000 Hz
 Režim rada: bipolarno, tropolarno, četvoropolarno
 Napon napajanja: 220V/50Hz
 Dimenzije: 36 x 33 x 15 cm
 Težina: 3,2 kg
 Standardni pribor:
- dvožilni pacijent kabal (x1)
- trožilni pacijent kabal (x1)
- četvorožilni pacijent kabal (x1)
- gumeno-grafitna elektroda 5 x 5cm (x4)
- gumeno-grafitna elektroda 6 x 8cm (x4)
- gumeno-grafitna elektroda 7 x 12cm (x4)
- gumeno-grafitna elektroda 10 x 15cm (x4)
- sunđeraste navlake za sve elektrode
- komplet poveski (x1)
- uputsvo za rad (x1)

Јединица мере

Количина

ком

1

Понуђач је у обавези да уз понуду за тражено добро достави техничку
документацију са сликом.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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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 важеће дозволе надлежних органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке( чл.75 ст.1 тач.5) Закона,
односно, тј. Решење Агенције за лекове и медицинска средства
Србије (АЛИМС), о дозволи за стављање у промет медицинске
опреме које је предмет ове јавне набавке;
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.

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.
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.

1.3.

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама, за понуђача, члана групе понуђача или подизвођача, доказује се
достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Образац изјаве је саставни део конкурсне документације (образац изјаве дат је
у поглављима XIII и XIV).
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Правна лица: Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда: Предузетник: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре;
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ
доставити за сваког учесника из групе;
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ
доставити и за подизвођача(ако је више подизвођача доставити за сваког
од њих).
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да 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 (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је
доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника.
У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе
доставља за сваког од њих.
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за
сваког учесника из групе.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставља и за подизвођача (ако је више подизвођача доставља за сваког
од њих)
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
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Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе
доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за
сваког од њих)
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Решење Агенције за лекове и
медицинска средства Србије (АЛИМС), о дозволи за стављање у
промет медицинске опреме које је предмет ове јавне набавке;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона у делу који се односи на
непостојање забране делатности - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда. Физичка лица: Потврда прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 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 XIII)
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке и понуда испуњава
техничке захтеве наручиоца у целости.
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 прописан начин.
Други докази и обрасци које понуђач мора да достави у понуди:
1. Образац понуде (све табеле).
2. Образац спецификације са структуром понуђене цене.
3. Образац изјаве о независној понуди.
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4. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а.
5. Модел Уговора.
6. Образац изјаве понуђача/подизвођача о испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке на основу члана 75
и 76 ЗЈН - понуда испуњава техничке захтеве наручиоца у целости
7. Техничку документацију са сликом за тражена добра. У случају да
понуђач за одређена добра поседује техничку документацију на страном
језику, обавезан је да уз исти достави и превод на српски језик који не
мора бити оверен од стране судског тумача.
1.2. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за
сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је
да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Остале услове група понуђача испуњава на начин предвиђен у овом
обрасцу.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, односно у складу са
процентом укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
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материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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
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: Специјална болница за рехабилитацију „Бања
Кањижа“: ,,Понуда за јавну набавку добра – Медицинска опрема, по
партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија) - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 26.11.2018. до 10.00 часова.
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 26.11.2018. године у 10.30
часова, у просторијама Наручиоца, на адреси Народни парк бб, Кањижа.
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
наручулац 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, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
Све доказе о испуњености Услова за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. и 76. Закона, који су наведени у Поглављу IV Конкурсне
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документације (специфицираних у тачки 1.1, тачки 1.2 и 1.3), а у складу са
Поглављем IV, тачка 2 - Упутство како се доказује испуњеност услова, као и све
тражене Обрасце из Конкурсне документације.
Сви тражени обрасци из конкурсне документације морају бити читко
попуњени, печатирани и потписани од стране овлашћеног лица.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована по партијaма:
Партија бр. 1 – Набавка и испорука 1 (једног) T-care
Партија бр. 2 – Набавка и испорука 1 (једног) EMNG (електромионеурограф)
Партија бр. 3 – Набавка и испорука 1 (једне) биоптрон лампе
Партија бр. 4 – Набавка и испорука 1 (једног) апарата за хоризонталне терапије
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: Специјална
болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Народни парк бб, 24420 Кањижа
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра – Медицинска опрема, по партијама
(T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија), ЈН бр. 4/2018 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Медицинска опрема, по партијама
(T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија), ЈН бр. 4/2018 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра – Медицинска опрема, по партијама
(T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија), ЈН бр. 4/2018 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра Медицинска опрема, по
партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија), ЈН
бр. 4/2018 - 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.
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.
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), 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 VI) 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
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 потписивати образце из конкурсне
документације,
 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је минимум 30 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука предмета
набавке.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од 45 дана од дана потписивања
уговора. Место испоруке – на адресу наручиоца: Специјална болница за
рехабилитацију „Бања Кањижа“, Народни парк бб, 24420 Кањижа. Уколико је у
понуди наведен дужи рок испоруке, таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за предметну медицинску опрему не може бити краћа од 48 месеци
од дана испоруке добара.
9.4. Квантитативни и квалитативни пријем
Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на локацији
Наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и
докумената – сертификата произвођача, отпремнице по ставкама и уговорене
спецификације. Добра морају бити у оригиналном паковању. Ако се установи да
су добра оштећена, или ако део добара недостаје Наручилац и Добављач ће то
записнички констатовати, а уочене недостатке или оштећења отклониће
Добављач у року од 2 календарска дана.
Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити на месту испоруке добара
код Наручиоца.
9.5. 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 нe може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
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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 предметне јавне набавке са испоруком на адресу
Наручиоца.
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.
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.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко
сопствену меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем, у
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене
обавезе, важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора
да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.
Бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном
року – Изабрани добављач се обавезује да приликом потписивања Записника
о примопредаји добара, или у року од 8 дана од дана извршења примопредаје
добара, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10 % од вредности
уговорених добара без ПДВ-а и са роком важења најмање 3 (три) године од
дана извршења примопредаје, односно док траје гарантни рок, у корист
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Наручиоца. Достављање меничне документације (меница, депо картон и
менично овлашћење) за отклањање недостатака у гарантном року је
предуслов за извршење исплате купопродајне цене испоручених добара
предмета набавке.

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 dukai.karolj@banja-kanjiza.com тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
одговор 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 ( и
указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији ), ЈН бр. 4/2018”.
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.
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
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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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Оцењивање ће се вршити за сваку партију посебно.
16. 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
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија
понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
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, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
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 који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту :
подносилац захтева )
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој Комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на е-маил dukai.karolj@banja-kanjiza.com,
или препорученом пошиљком са повратницом.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није
другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама 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 става 4. овог
одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели, и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева
из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из
Прилога 3LJ уз ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу од:
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке,
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000 динара.
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),
Позив на број: (број или ознака јавне набавке),
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Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке
Корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до
167. 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 захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, по партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и
Хоризонтална терапија), ЈН број 4/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
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Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
Датум

Понуђач
М.П.

_________________

___________________

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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.
Датум

Понуђач
М.П.

_________________

___________________

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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.
Датум

Понуђач
М.П.

_________________

___________________

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по партијама (Tcare, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија), 4/2018
ПАРТИЈА бр. ___________, Назив партије _____________________________
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
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Рок и начин плаћања (минимум 30 дана)
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
фцо магацин, Специјалне
болнице за рехабилитацију
„Бања Кањижа“, Народни
парк бб, 24420 Кањижа
Понуђач

Место и начин испоруке
Датум
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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Уколико понуђач доставља понуду за две или више партија, Образац понуде
може да ископира и попуни за онолико партија за колико доставља понуду.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери
печатом, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у
потпуности прихвата.
Околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено
лице групе понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор
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уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све
елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да
овлашћена лица сваког од чланова групе понуђача, сваку страницу
модела уговора потпишу и овере печатом, чиме потврђују да
прихватају све елементе уговора.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА” К А Њ И Ж А,
Народни парк б.б.
Датум:
Број:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НАБАВКА И ИСПОРУКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по партијама (T-care,
EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија)
Партија број _______, Назив партије ______________________________
Уговорне стране:
КУПАЦ: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“ са седиштем у
Кањижи, улица Народни парк бб, ПИБ: 100788050, Матични број: 08026084,
текући рачун: 840-385667-46 кога заступа директор др. мед. Слободанка
Дрндарски (у даљем тексту: Купац)
и
ДОБАВЉАЧ: ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Добављач),
Уговорне стране констатују:
-

да је Купац на основу чл. 32 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН)
спровео отворени поступак јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА
ОПРЕМА, по партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална
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-

-

терапија) - за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања
Кањижа“.
да је Добављач дана ______________. 2018. године поднео понуду дел.
бр. ____________ од ___________ године (добављач уписује свој
заводни број и датум), која је заведена код Купца под бројем
_____________ од ____________ године (попуњава Купац), која се
сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1.). Саставни део уговора
је спецификација (Прилог 2).
да је Купац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел.
број __________ од дана _________2018. године (Купац попуњава)
изабрао Добављача за испоруку добра захтеваног у конкурсној
документацији.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – Медицинска опрема, по
партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија), и то
за партију бр. ________ назив партије ______________________ у свему према
конкурсној документацији и техничким захтевима, односно, спецификацијама, а
који су саставни део овог уговора.
Члан 2.
Добављач се обавезује да медицинску опрему која је предмет овог
уговора испоручи и са својом радном снагом монтира и пусти у функцију у
просторијама објекта Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“,
Народни парк бб, Кањижа, а у свему према спецификацији из усвојене Понуде
Добављача.
Добављач се обавезује да изврши обуку запослених за рад на опреми.
Члан 3.
Добављач се обавезује да предметно добро испоручи и монтира у року
од ________ календарских дана, од дана закључења уговора.
Члан 4.
Добављач се обавезује да медицинску опрему из предмета овог Уговора
испоручи и монтира у исправном стању, уговореног квалитета и програма, а у
противном дужан је да исту врати о свом трошку и замени у року од 3 дана, са
уговореном врстом добра.
Члан 5.
Купац се обавезује да Добављачу за Медицинску опрему, по партијама
(T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија) и то за партију бр.
______ назив партије ________________________ која је предмет овог уговора,
плати укупну цену од ______________ динара без обрачунатог пореза на
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додату вредност, односно _______________ динара са обрачунатим порезом на
додату вредност, а по извршеној испоруци и монтажи у целости, у року од
_______ дана, од дана пријема фактуре оверене од стране Купца и Добављача
као и потписивања Записника о примопредаји наведених добара.
Купац се обавезује да обезбеђена новчана средства из претходног става
овог члана уплати на текући рачун Добављача број __________________ код
__________________ (назив банке).
Члан 6.
Добављач за испоручену Медицинску опрему даје општи гарантни рок од
________________ (општа гаранција добављача је минимално 48 месеци) и
обавезује се да све недостатке за испоручена добра у том року отклони о свом
трошку.
Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања од стране уговорних
страна Записника о квалитативном и квантитативном пријему тј. од датума када
је записнички констатовано испуњење уговорних обавеза.
У случају да Добављач не отклони недостатке на испорученим добрима у
гарантном року о свом трошку, крајњи корисник има право да отклони
недостатке ангажовањем трећег лица о трошку Добављача.
Члан 7.
Добављач је дужан да у току општег гарантног рока добављача, на први
писани позив Купца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на
уговорени квалитет медицинске опреме која је предмет уговора, а који нису
настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим
недостацима.
Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става
по пријему писаног позива од стране Купца и не изврши ту обавезу у року
датом у позиву, Купац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго
правно или физичко лице, на терет Добављача, наплатом менице за
отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива
у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1
овог члана, Купац има право да од добављача тражи накнаду штете, до пуног
износа стварне штете.
Члан 8.
У случају да Добављач не монтира предметну медицинску опрему
квалитетно и стручно за ову врсту послова или у току монтаже својом кривицом
Купцу причини штету, дужан је да исту отклони, а ако то не уради дужан је да
Купцу надокнади стварне трошкове за отклањање недостатака и настале штете
изазване ангажовањем трећег лица.
Члан 9.
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У случају неоправданог кашњења Добављача са испуњењем обавеза из
члана 3. овог Уговора, уговорне стране сагласно утврђују уговорну казну у
износу од 0,5 % од укупне вредности уговора, за сваки дан закашњења, с тим
да укупна уговорна казна у овом случају не може бити већа од 5% од укупне
вредности уговора.
Члан 10.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је у обавези да
приликом закључења уговора достави купцу као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла, бланко соло меницу, оверену и
регистровану са меничним овлашћењем у висини од 10% од укупне уговорене
цене без ПДВ-а у корист купца, и роком важења 30 дана дужим од дана рока
извршења Уговора као и за отклањање недостатака у гарантном року у висини
од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важности 5 дана дужим од
уговореног гарантног рока.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, мора се продужити важност средства финансијског обезбеђења за
период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.
Члан 11.
Квантитативни и квалитативни пријем
Примопредају предметне Медицинске опреме
састављена од представника Купца и Добављача.

извршиће

Комисија

Члан 12.
Добављач се обавезује да без писмене сагласности Купца, неће током
извршења Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима
документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у
целини било у деловима.
Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим
Уговором, Добављач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.
Члан 13.
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана
овог Уговора. У случају да се не придржава, Купац има право на раскид овог
Уговора, накнаду штете и наплату гаранције за добро извршење посла.
Члан 14.
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу,
односно када Добављач достави Купцу гаранцију за добро извршење посла, и
важи до коначне испоруке уговорених количина добара чија је купопродаја
предмет овог уговора.
Члан 15.
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Уговорне стране су сагласне да све што овим уговором није предвиђено,
важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговореног
односа решавају споразумно, а ако то није могуће надлежан је Привредни суд у
Суботици.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2
(два) примерка за Купца, а 2 (два) примерка за Добављача Уговора.
ПРИЛОГ 1 – Понуда Добављача број ___________ од ______________.
ПРИЛОГ 2 – Образац спецификације са структуром цене.
ДОБАВЉАЧ:
____________________

КУПАЦ:
___________________________________
Директор Др. мед. Слободанка Дрндарски
Одговара за економскофинансијску исправност уговора:
______________________________
Помоћник директора за екон.
финансијске послове, дипл. ецц.
Јакша Хармат Чила
Одговара за правну исправност
уговора:
______________________________
Пом. директора за правне и
опште послове, дипл. прав. Дукаи
Карољ

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у поступку јавне набавке.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) T-care
Р.
Б.
1
1.

Предмет набавке

2
Набавка
и
испорука T-care
УКУПНО:

Јед.
мере
3
ком

Количина
4
1

Јединична цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
8

Произвођач
9

#######

ДАТУМ:

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

________________

_____________________

ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНOГ) EMNG (електромионеурограф)
Р.
Б.
1
1.

Предмет набавке

2
Набавка
и
испорука EMNG
(електромионеуро
граф)
УКУПНО:

Јед.
мере
3
ком

Количина
4
1

Јединична цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
8

Произвођач
9

#######

ДАТУМ:
________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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ПАРТИЈА 3 – НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНЕ) БИОПТРОН ЛАМПЕ
Р.
Б.
1
1.

Предмет набавке
2

Набавка
и
испорука
биоптрон лампе
УКУПНО:

Јед.
мере
3
ком

Количина
4
1

Јединична цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
8

Произвођач
9

#######

ДАТУМ:

М.П.

________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 4 – НАБАВКА И ИСПОРУКА 1 (ЈЕДНОГ) АПАРАТА ЗА ХОРИЗОНТАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ
Р.
Б.
1
1.

Предмет набавке

2
Набавка
и
испорука апарата
за хоризонталне
терапије
УКУПНО:

Јед.
мере
3
ком

Количина
4
1

Јединична цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
8

Произвођач
9

#######

ДАТУМ:
________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
 у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
 у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену
без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.). На крају уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.). На крају уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
 у колони 9. уписати назив произвођача.
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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 ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:
__________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по партијама (T-care,
EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија) бр 4/2018, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И
НЕПОСТОЈАЊА ЗАБРАНЕ ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________ у поступку јавне набавке МЕДИЦИНСКЕ
ОПРЕМЕ, по партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална
терапија) бр. 4/2018, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
није му изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објаве позива за подношење понуда.

Датум
_______________

М.П.

Понуђач
___________________

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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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице: ______________________________________________
Седиште – адреса: _________________________________________________
Матични број: __________________ ПИБ: ______________________________
У месту: ______________________ Дана: ______________________________
Текући рачун: ________________________ Код банке: ____________________
ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“,
Народни парк бб, Кањижа
Текући рачун: _________________
Код банке: ____________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам _______________ бланко соло меницу и овлашћујемо
Специјалну болницу за рехабилитацију „Бању Кањижу“, Народни парк бб,
Кањижа, као Повериоца, да предату меницу серије ________________ може
попунити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а на име
доброг извршења посла за ЈН бр. 4/2018 чији је предмет Медицинска опрема,
по партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија),
партија број ______, назив партије _______________________ што
номинално износи ______________ динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Народни
парк бб, Кањижа, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих
хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет
рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за
предметну јавну набавку. Дужник се одриче права на повлачење овог
овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење
и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
________________________
М.П.
____________________________
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по партијама (Tcare, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија) број 4/2018,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуда испуњава техничке захтеве наручиоца у целости

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом,
на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, по
партијама (T-care, EMNG, Биоптрон лампа и Хоризонтална терапија) број
4/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

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