КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРA
– САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА ППБОПЗПП бр.1/18

Април 2018. Године
Страница 1 од 27

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1

Датум: 04.04.2018.
Број: 01-1679/01-18-4
На основу чл. 36 став 1. тачка 1.и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС” бр. 14/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члан 5. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
бр 01-1679/01-18 од 04.04.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.
01-1679/01-18-1 од 04.04.2017. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну
набавку - САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1
ЈН ППБОПЗПП бр.1/18
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

3.- 4.

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, рок испоруке, место испoруке добара

4. -6.

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

7. -11.

V

Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања

12.

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

12. – 20.

VII

Образац понуде

21. – 23.

VIII

Образац трошкова припреме понуде

24.

IX

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

25.

X

Образац изјаве о независној понуди

26.

XI

Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења

27.
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МАТЕРИЈАЛ 1
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница

Дом здравља Суботица
Петефи Шандора 7,24000 Суботица
www.domzdrvlja.org.rs

2) Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем
позива без објављивања позива за подношење понуда: члан
36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник
РС” бр. 14/12,14/15 и 68/15)
3) Предмет јавне набавке
ППБОПЗПП бр.1/18
Предмет јавне набавке

редни

број

су

добра

САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1;

–

назив и ознака из општег речника набавке: 33140000-3медицински потрошни материјал и 33692000-7-Медицински раствори

4) Партије
Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије.
5) Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења
уговора о јавној набавци.
Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној
јавној набавци на период од годину дана или до утрошка
финансијских средстава предвиђених у финансијском плану и
плану ЈН за 2018. годину за позицију „Санитетски
стоматолошки материјал 1“
6)Рок за подношење понуда:20.04.2018. до 10 часова
7) Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о
додели уговора биће донета у року од 1 дана од дана
отварања понуда.
8) Контакт: 024/645-513
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра – набавка медицинска
опрема-за стоматолошку службу, за потребе Дома здрвља у
Суботици, назив и ознака из општег речника набавке:
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САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1;

назив и ознака из општег речника набавке: 33140000-3медицински потрошни материјал и 33692000-7-Медицински раствори

2) Партије
Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије.Партија
бр.1-Дезинфексиона срества, 24455000-8-Средства за
дезинфекцију;Партија бр.2-Галенски раствори-Хидроген 3% и
Алкохол 70 %-галенски раствори

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА са ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПОНУДА
.
Рок испоруке: у року од 48 h од момента писмене поруџбине
Место испоруке: је франко седиште Наручиоца на адреси Петефи Шандора 7,24000
Суботица .
a) Понуђена добра морају имати важеће решење за стављање у промет издато од стране
Агенције за лекове и медицинска средства РС ако добро подлеже регистрацији којим се
потврђује да су сви захтеви за стављање лека и медицинског средства у промет
испуњени и да лек и медицинско средство може бити у промету
б) Понуђач мора да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке
в) Понуђач је дужан да приложи Дозволу за стављање у промет понуђеног медицинског
средства, издату од Агенције за лекове и медицинска средства (у складу са Законом о
лековима и медицинским средствима)-у неовереној фотокопији (за сваку од
ставки/производа из техничке спацификације) и да на решењу обележи на коју партију и
које ставке се односи.
НАПОМЕНА:Уколико сам понуђач који учествује у поступку ЈН не поседује решење
АЛИМС-а, неопходно је да достави важеће овлашћење фирме која је носилац уписа предметног
добра у Регистар медицинских средстава у којима га овлашћује да може учествовати у
предметној ЈН. Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту подношења и отврања понуде,
а уколико време на које је издато не покрива цео уговорни период, носилац уписа је дужан да у
роковима прописаним Законом о лековима и медицинским средствима поднесе захтев за
продужетак регистрације а Понуђач је дужан да о истом обавести Наручиоца,по добијању
Решења о обнови дозволе, понуђач је дужан да достави исто Наручиоцу, у супротном, уговор
ће бити раскинут.
г) Носилац дозволе је у обавези да гарантује за добра која нуди да су обележена и у
потпуности у складу са Првилником о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег
паковања медицинског средства, као и садржају упутства за употребу медицинског средства
(,,Сл.гл.РС'' бр.64/2011), а поготово у складу са чл.2, чл.7. и чл. 31. Првилника о садржају и
начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања медицинског сресдства,као и садржају
упутства за употребу медицинског средства (,,Сл.гл.РС” бр.64/2011),свако добро које не буде
обележно на начин како је прописано Правилником сматраће се неодговарајућим и партија у
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којој се добро нуди ће се сматрати ништава. Свако медицинско средство које се нуди као
предмет ове ЈН мора бити обележено у складу са решењем о упису тог медицинског средства у
Регистар медицинских средстава према чл. 200 став. 1 и став. 4 Закона о лековима и
медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 107/2012), свако добро које не буде
обележно на начин како је прописано Законом сматраће се неодговарајућим и партија у којој се
добро нуди ће се сматрати ништава.Уз свако медицинско средство-добро које понуђач нуди
мора да поседује упутство које је написано на српском језику и мора у потпуности да одговара
оригиналном тексту упутсва произвођача,као према чл.200 став 3. Закона о лековима и
медицинским средствима (,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 107/2012),које подноси уз документацију за
ЈН у фотокопији или оригиналу,за сваку ставку посебно.
д) Наручилац може након закључења Уговора о ЈН без спровођења поступка ЈН
повећати обим предмета ЈН, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог Уговора сходно чл. 115 став 1. Као и ставу 2. ЗЈН
(,,Сл.гл.РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
ђ) Изабрани Понуђач са којим ће Наручилац закључити Уговор је у обавези да на сваком
појединачном испостављеном рачуну назначи број Уговора и број и назив партије на основу
којих је испостављен рачун.
е) Понуђач који поднесе понуду за Партију бр. 2 је у обавези да понуди добра која су
израђена од стране галенске лабораторије сходно чл. 2 и чл. 3 Правилника о условима за
израду галенских лекова (,,Сл.гл.РС“ бр.10/2012), иста галенска лабораторија мора да испуњава
кадровске услове везане за рад галенске лабораторије сходно чл. 13 Правилника о условима за
израду галенских лекова (,,Сл.гл.РС“ бр.10/2012), иста понуђена добра морају одговарати
Фармакопеји Ph.Jug.IV или V (израда и квалитет),а галенска лабораторија мора да буде у свему
према чл.24 став. 6 Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС“ бр. 30/2010 и
107/2012). Понуђач који се јавља на партију бр. 13 мора да поднесе фотокопије документације о
изради и контроли галенског лека према чл. 30 Правилника о условима за израду галенских
лекова (,,Сл.гл.РС“ бр. 10/2012) при испоруци сваке серије, као и фотокопија сертификат
анализе који издаје лабораторија која обавља контролу квалитета, а која је у саставу галенске
лабораторије или лабораторије која има дозволу надежног министарства према чл. 24, став 9
Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл.гл.РС“ бр.30/2010 и 107/2012) се такође
доставља при испоруци сваке серије. Понуђач који подноси понуду за Партију бр. 13 мора да
испуњава нормативе Добре Дистрибутивне праксе ( да поседује транспортно возило са
терморегулацијским системом).
ж) Понуђач мора да достави одговарајући доказ за сваку ставку из свих партија:
каталог или проспект или техничку спецификацију или декларацију производа у
коме је понуђено добро ОБЕЛЕЖЕНО редним бројем партије и ставке из партије,
као и тражена карактеристика за добра
j) Ako Понуђач у поступку ЈН нуди робу домаћег порекла дужан је да уз понуду
приложи и Уверење о домаћем пореклу добара, које издаје ПКС, за свако добро за које не
приложи поменуто Уверење, неће се сматрати да је понудио робу домаћег порекла.Уверење
које прилаже понуђач мора у потпуности бити у складу са Упутством о поступку издавања
уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки (,,Сл.гл.РС'' бр. 73/2016).
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Партија бр.1- ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА
Ред.
НАЗИВ ДОБРА
бр.

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИ
ЧИНА

1

Универзалне марамице за једнократну употребу за дезинфекцију руку, површина и
опреме, натопљене антимикробном формулом, које се користе као дезинфицијенс,
уништавају 99,999 % бактерија, садрже кватернерна амонијум једињења, benzil
C12C16 ALKILDIMETIL-биоцидни производ, паковање: 1/200

2

Универзални спреј за дезинфекцију површина и опреме, антимикробном формулом
који се користи као дезинфицијенс, уништавају 99,999 % бактерија, садрже
кватернерна амонијум једињења, benzil C12C16 ALKILDIMETIL-биоцидни производ,
1/500 ml, флаша са пумпицом за распршивање средства

паковање

70

ком

20

Партија бр.2-Галенски раствори
Ред.
НАЗИВ ДОБРА
бр.

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИ
ЧИНА

1

Sol.Alkohol 70% ,галенски раствор,који се употребљава за чишћење зуба,десни и
осталог дела усне шупљине

Литар

120

2

Sol.Hidrogen 3%, галенски раствор,који се употребљава за чишћење зуба,десни и
осталог дела усне шупљине

Литар

120
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗЈН-А
(,,Сл.гл.РС'' бр.124/12, 14/15 i 68/15) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

Р.
Б.

Број
документа
Услови:

Докази:

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда

1.

2.

Да је регистрован
код надлежног
органа, односно
уписан у
одговарајући
регистар

Да он и његов
законски
заступник нису
осуђивани за неко
од кривичних
дела као чланови
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

- 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)

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене
евиденције, односно уверење оне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова где
је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда
на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, да није
осуђивано за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђивано за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или
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давања мита, кривично дело преваре. За
побројана кривична дела првостепени судови,
чије је уверење потребно доставити, су:
-

Основни суд на чијем подручју је
седиште правног лица,
Виши суд на чијем подручју је
седиште правног лица,
Виши суд у Београду да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе“

Напомена:

3.

Да му није
изречена мера
забране обављања
делатности, која
је на снази у
време
објављивања
позива за
подношење
понуда

4.

Да је измирио
доспеле порезе,
доприносе и друге
јавне дажбине у
складу са
прописима
Републике Србије
или стране



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
доставити 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 доставити
и за подизвођача (ако је више
подизвођача доставити за сваког од
њих)



Ови докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда.



изјава понуђача.

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК,
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:

1.Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
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државе када има
седиште на њеној
територији

порезе и доприносе и

Уверење Управе јавних прихода
града, односно општине да је
измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
Напомена:
1.





5.

Да има важећу
дозволу
надлежног органа
за обављање
делатности која је
предмет јавне
набавке

6.

Понуђена добра
морају
имати
важеће решење за
стављање
у
промет издато од
стране Агенције
за
лекове
и
медицинска
средства РС
Да располаже
неопходним
финансијским
капацитетом:

7.
1) да понуђач у
пословној 2014. I
2015.години није
исказао губитак у
пословању И

Уколико је понуђач у поступку
приватизације, уместо 2 горе наведена
доказа треба доставити уверење
Агенције за приватизацију да се
налази у поступку приватизације
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)



Ова уверења не могу бити старија од
два месеца пре отварања понуда

Решење Министарства здравља РС

Решење АЛИМС а РС

- биланс успеха за 2016.годину, као и
податке о данима неликвидности.
- Потврда Народне банке Србије да
понуђач у задњих шест месеци који
претходе месецу објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних
набавки није био у блокади
- Напомена:


У случају да понуду подноси група
понуђача, услов из тачке 1. (пословни
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2) да у задњих
шест месеци који
претходе месецу
објављивања
позива за
подношење
понуда на
Порталу јавних
набавки није био
у блокади.

приход) група понуђача испуњава
заједно, те је потребно доставити
тражене доказе за чланове групе који
испуњавају тражени услов.


У случају да понуду подноси група
понуђача, доказ за услов из тачке 2. и
3. (да није било губитка, да није био у
блокади) доставити за све чланове
групе .



У случају да понуђач подноси понуду
са подизвођачем, овај доказ не треба
доставити за подизвођача.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ:
 Бланко соло меница за озбиљност понуде – једна меница без обзира на колико се партија
конкурише
 Бланко соло меница за добро извршење посла- даје само изабрани понуђач за сваку
партију за коју је изабран
 Образац понуде
 Образац структуре цена и техничке карактеристике
 Образац изјаве о независној понуди
 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а (,,Сл.гл.РС''
бр.124/12, 14/15 i 68/15)
 Уз свако медицинско средство-добро које понуђач нуди мора да поседује упутство које је
написано на српском језику и мора у потпуности да одговара оригиналном тексту упутсва
произвођача,као према чл.200 став 3. Закона о лековима и медицинским средствима
(,,Сл.гл.РС'' бр.30/2010 и 107/2012),које подноси уз документацију за ЈН у фотокопији или
оригиналу,за сваку ставку посебно.
 Понуђач мора да достави одговарајући доказ : каталог или проспект или техничку
спецификацију или декларацију производа у коме је понуђено добро ОБЕЛЕЖЕНО
редним бројем партије и ставке из партије, као и тражена карактеристика за добра
 Понуђач који поднесе понуду за Партију бр. 2 је у обавези да понуди добра која су
израђена од стране галенске лабораторије сходно чл. 2 и чл. 3 Правилника о условима за
израду галенских лекова (,,Сл.гл.РС“ бр.10/2012), иста галенска лабораторија мора да
испуњава кадровске услове везане за рад галенске лабораторије сходно чл. 13 Правилника
о условима за израду галенских лекова (,,Сл.гл.РС“ бр.10/2012), иста понуђена добра
морају одговарати Фармакопеји Ph.Jug.IV или V (израда и квалитет),а галенска
лабораторија мора да буде у свему према чл.24 став. 6 Закона о лековима и медицинским
средствима (,,Сл.гл.РС“ бр. 30/2010 и 107/2012). Понуђач који се јавља на партију бр. 13
мора да поднесе фотокопије документације о изради и контроли галенског лека према чл.
30 Правилника о условима за израду галенских лекова (,,Сл.гл.РС“ бр. 10/2012) при
испоруци сваке серије, као и фотокопија сертификат анализе који издаје лабораторија која
обавља контролу квалитета, а која је у саставу галенске лабораторије или лабораторије
која има дозволу надежног министарства према чл. 24, став 9 Закона о лековима и
медицинским средствима (,,Сл.гл.РС“ бр.30/2010 и 107/2012) се такође доставља при
испоруци сваке серије. Понуђач који подноси понуду за Партију бр. 13 мора да испуњава
нормативе Добре Дистрибутивне праксе (да поседује транспортно возило са
терморегулацијским системом).
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Ако Понуђач у поступку ЈН нуди робу домаћег порекла дужан је да уз понуду приложи и
Уверење о домаћем пореклу добара, које издаје ПКС, за свако добро за које не приложи
поменуто Уверење, неће се сматрати да је понудио робу домаћег порекла.Уверење које
прилаже понуђач мора у потпуности бити у складу са Упутством о поступку издавања
уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки (,,Сл.гл.РС'' бр. 73/2016).

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ под бројем 1.-4. јер су то докази који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, али је понуђач у обавези да наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде
ГРУПА ПОНУЂАЧА
 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди
мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.
ПОДИЗВОЂАЧИ


Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог
обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА


Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у
неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ




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 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.

ПРОМЕНЕ

 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,
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односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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, са назнаком: „Поступак за јавну набавку добара – Санитетски стомaтолошки
материјал 1, ППБОПЗПП бр.1/18“.
V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ
Наручилац ће са понуђачима преговарати о цени као елементу уговора о јавној набавци.
Наручилац ће са понуђачима преговарати писаним путем, изјашњавањем понуђача по редоследу
пријема понуда, у два круга.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке у погледу садржине понуде, као и
услове под којим се спроводи поступакјавне набавке:
1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику,
понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на
српски језик, а изабрани Понуђач је дужан уколико је одређени документ на страном језику, да
поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик оверен. Од
стране надлежног органа.
2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у
погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно
податaка који морају бити њихов саставни део
Понуђач подноси понуду 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 кутије навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови,
односно обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља Суботиица,Петефи Шандора 7,24000 Суботица, са
назнаком: Понуда за јавну набавку добара - Санитетски стоамтолошки материјал 1,
ППБОПЗПП бр.1/18,партија бр.___– НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење понуда 20.04.2017. године до 10:00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.04.2017.
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године до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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 садржи:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив образца
Образац понуде
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
Образац изјаве о независној понуди
Споразум групе понуђача из члана 81. став 4. Закона (уколико
понуду подноси група понуђача)
Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75 и 76 ЗЈН
Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења

Поглавље
Поглавље VI
Поглавље
VIII
Поглавље IX
Поглавље X

Поглавље IV одељак 2.
Поглавље XI

Сви обрасци који су саставни део понуде попуњавају се, потписују од стране овлашћеног лица
понуђача и оверавају печатом.
Свака учињена грешка, бељење или подебљавање потписује се или парафира од стране
овлашћеног лица понуђача и оверава пречатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној документацији могу
попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може одредити једног понуђача из групе који ће у име групе попунити, потписати и печатом
оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији
(изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде сагласно чл. 81. Закона.
3) Партије
Предмет јавне набавке је подељена у 2(две) партије.
4) Понуда са варијантама
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5) Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији.
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 Суботица,Петефи
Шандора 7,24000Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку набавку добара – Санитетски стоматолошки материјал 1,
ППБОПЗПП бр.1/18,партија бр.____- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку набавку добара – Санитетски стоматолошки материјал 1,
ППБОПЗПП бр.1/18,партија бр._____- НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Санитетски стоматолошки материјал 1,
ППБОПЗПП бр.1/18,партија бр._____- НЕ ОТВАРАТИ“ или“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Санитетски стоматолошки материјал 1,
ППБОПЗПП бр.1/18, партија бр._____- НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији 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.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду.
7) Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII)
наведе да подноси понуду 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.
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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:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) 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 докуметнације, 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.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9) Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Захтев наручиоца је да рок плаћања не буде краћи од 60 дана од дана пријема рачуна који
испоставља понуђач на основу документа којим је потврђен пријем робе. Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.
9.4. Захтеви у погледу испоруке добара
Место испоруке: је франко седиште Наручиоца не адреси Петефи Шандора 7,24000 Суботица .
9.5. Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
10) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
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Цена за предметна добра са свим зависним трошковима које понуђач наведе у понуди мора
бити исказана у динарима без пореза на додатну вредност. У Обрасцу понуде са структуром цена
и техничким карактеристикам морају бити попуњене све колоне, у супротном ће се понуда
третирати као нисправна.
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.
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, условима рада и сл. могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче
Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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 dzsunabavkaopreme@gmail.com или факсом на број 024/ 645-515 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
(пет) 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 и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку Санитетски стоматолошки
материјал 1, ППБОПЗПП бр.1/18,партија бр.____“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
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14) Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача
односно његовог подизвођача и допуштене исправке
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 и 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 понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
15) Средствo финансијског обезбеђења
15.1 Понуђач је дужан да достави:
1) средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко
меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10%
процењене вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име
доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у
висини од 10% процењене вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и
62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).
Меница за добро извршење посла, активираће се у случају да Испоручилац не извршава своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Испоручиоцу у року од 30 дана
након извршења свих уговорених обавеза.
16) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
Наручилац ће са понуђачима преговарати о цени као елементу уговора о јавној набавци.
Страница 17 од 27

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1
Наручилац ће са понуђачима преговарати писаним путем, изјашњавањем понуђача по редоследу
пријема понуда, у два круга.
Преговорима ће се приступити одмах након отварања понуда и уношења релевантних података у
запсник о отварању понуда, у присуству свих понуђача.
У првом кругу, цене које су понуђачи дали у затвореној понуди ће бити јавно прочитане и унете у
записник те ће понуђачи бити упитани да се писаним путем изјасне да ли остају код првобитно
понуђеце цене из достаљене понуде или постоје услови за понуду нове цене, те уколико услови
постоје нову цену ће уписати на, за то унапред припремљен, листић.
Након јавног саопштавања цене из првог круга коју је понућач уписао на листићу, прелази се на
други круг када понуђачи могу поново понудити цену, у писаној форми. Цена дата у другом кругу
сматра се коначном и биће јавно прочитана и унета у записник.
У случају да понуђачи који поднесу понуде не буду присутни прииком отварања понуда и на
преговарању, сматраће се да су остали при цени коју су дали у својој понуди која ће се узети као
коначна.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
17) Критеријум за доделу уговора и елементи критеријума на основу којих се додељује
уговор
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“
18) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две ли више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда, биће
изабрана понуда оног понуђача чија који је дао дужи рок плаћања.
19) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и гаранције да је ималац
права интелектуалне својине
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.
20) Накнада за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине сноси понуђач.
21) Начин и рок за подношење захтева за заштиту права
Страница 18 од 27

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осима уколико Законом 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, најкасније у року од 2 (два) дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од
дана пријема одлуке, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу
јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број подаци о броју или ознаци јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;, сврха уплате: Републичка
административна такса, јавна набавка Санитетски стоматолошки материјал 1, ППБОПЗПП
бр.1/18– наручилац Дом Здравља Суботица,Петефи Шандора 7,24000 Суботица, корисник: Буџет
Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 60.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22) Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 1
(једног) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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23) НАЧИН СЛАЊА ПОНУДЕ

Комплетну документацију доставити:
- путем поште или лично предати.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом примењују се одредбе Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15).
Комисија за јавне набавке

Састав

Име и презиме

1.

Члан

Др.Милена Станковић Абаџић

2.

Члан

Маја Живановић мастер економиста

3.

Члан
Иванка Беоковић дипл.оецц.

4.

Члан

Ивана Герег дипл.правница

Члан

Ерика Илић стом.сестра

5.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку добара – медицинска опрема-за стоматологију , ППБОПЗПП бр.1/16
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача(+ пак број):
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Понуђач је уписан у регистра понуђача
који се води код Агенције за привредне
Регистре

да
не
( заокружити )

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 понуђач
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса(+ ПАК број):
Матични број:
Порески идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Понуђач је уписан у регистра
понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре
2)

да
не
( заокружити )

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

Понуђач је уписан у регистра
да
не
понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре
( заокружити )
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 подизвођач.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1)

Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса(+ ПАК број):
Матични број:
Порески идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:

Понуђач је уписан у регистра
понуђача који се води код
Агенције за привредне
Регистре
Назив учесника у
2)
заједничкој понуди:

да
не
( заокружити )

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Понуђач је уписан у регистра
понуђача који се води код
Агенције за привредне
Регистре
Назив учесника у
3)
заједничкој понуди:

да
не
( заокружити )

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Понуђач је уписан у регистра
понуђача који се води код
Агенције за привредне
Регистре

да
не
( заокружити )

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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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку добара – набавка ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1,ПАРТИЈА
БР.________

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

ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

__________________________

_____________________

__________________________
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9 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
За јавну набавку добара – набавка ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1,ПАРТИЈА
БР.__________

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) из
______________________________, ул. ______________________ бр. __ (навести адресу
понуђача), матични број: _______________ (навести матични број понуђача), ПИБ:
__________________________ (навести пиб понуђача), у поступку јавне набавке добара –
ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1, ПАРТИЈА
БР.________ поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Датум:
____________________________

М.П.

Потпис понуђача:

______________________ _____________________________

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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
За јавну набавку добара – набавка ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1,ПАРТИЈА
БР.__________
У складу са чланом 26. Закона, понуђач ________________________________________
(навести назив понуђача), даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара – ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ
МАТЕРИЈАЛ 1, поднео независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

_________________________

_____________________

__________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтресованом
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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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈАКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
За јавну набавку добара – набавка ППБОПЗПП 01/18-САНИТЕТСКИ
СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 1,ПАРТИЈА БР.______ дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач:
_____________________________________________________________,
из
______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца,
са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од процењене вредности уговора,
без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и
картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на
начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

_________________________

_____________________

__________________________
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