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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) у даљем тексту, чл. 1. 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  број 1.1.9-17/1  и Решења о образовању Kомисије за јавну набавку  

број 1.1.9-17/2  припремљена је: 

 

 

Прилог бр. 1 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

  

ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив Наручиоца: Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' 

Зрењанин 

Адреса: Петефијева број 4, Зрењанин 

Итернет страница наручиоца: www.plucna.co.rs 
 

 

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: Дигитални флуороскопскo - радиографски систем  са 

светлосним појачивачем слике. 

1. Назив из општег речника: Уређаји за рендгенску флуороскопију 

2. Ознака из општег речника: 33111400 

3. Врста поступка: отворени поступак, 

4. Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

       4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба): 

  Едита Нађ референт јавне набавке – за техничка питања 

     e-maill: nabavka@plucna.co.rs 

    факс; тел: 023 561 115 

               Маријана Јокић, дипл. правник телефон 023 534 368, лок 223  за правна питања  
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Прилог бр. 2 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

         УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ чл.75. став 1 тачке 1, 2 , 4 и 5 ЗЈН  И чл 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ   

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 Овим упутсвом одређени су услови које понуђач мора да испуни да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује испуњеност наведених 

услова. 

 Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове сходно члану 75. Став  

1 тачке 1,2,4 и 5 Закона о јавним набавкама и члан 76. Закона о јавним набавкама као и услове 

одређене конкурсном документацијом и то:   

 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 
Број 

документа 
Датум 

издавања 

1. 

Да је понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар 
 

Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод 

из одговарајућег регистра, односно 

Извод из регистра надлежног 

Привредног суда. Напомена: Овај 

доказ је јавно доступан. 

  

2. 

Да понуђач 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  

Уверење Вишег суда у Београду – 

посебног одељења за организовани 

криминал и уверење МУП-ПУ о 

подацима из КЕ. 

  

4. 

Да је понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине, у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе када има седиште на 

њеној територији 
 

Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу извора 

локалних јавних приходаили 

потврде надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку 

приватизације. 

  

5. 
Да је понуђено медицинско 

средство  регистровано код 

надлежног органа  

Решење Агенције за лекове и 

медицинска средства о упису 

медицинског средства у регистар 

медицинских средстава 

  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки из групе понуђача мора да испуњава услове 

1,2,4  уз обавезу достављања доказа, а услове из тачке 5 може да испуњава само један понуђач 

из групе понуђача 

 

Место:        Потпис овлашћеног лица 

М.П. 

Датум:             
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Прилог бр. 3 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. Понуда мора бити сачињена на обрасцу понуде  из конкурсне документације и оверена 

потписом овлашћеног лица и службеним печатом понуђача, са свим неопходним прилозима 

који представљају саставни део конкурсне документације 

2. Понуда и сва остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику, 

јасна и недвосмислена,читко откуцана или попуњена штампаним словима.  

3. Уз понуду понуђачи обавезно достављају: 

 3.1. Општи подаци о понуђачу ( образац бр. 4 ) 

 3.2.Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико подносе 

заједничку понуду ( образац бр. 5 ) 

 3.3.Све доказе наведене у  условима за учешће у поступку јавне набавке за понуђача и 

за учеснике у зајеничкој понуди  уколико подносе заједничку понуду ( образац бр. 2 ) 

 3.4.Понуду (образац бр. 6 ) 

 3.5. Технике карактеристике понуђеног добра ( образац бр. 7) 

 3.6. Споразум групе понуђача, уколико подносе заједничку понуду ( образац бр.8) 

 3.7.Попуњен и оверен модел уговора ( образац бр. 9 )  

 3.8. Образац структура цене ( образац бр. 10 ) 

 3.9.Образац трошкова припреме понуде, уколико је понуђач исте имао ( образац бр. 11 ) 

 3.10 Изјава о независној понуди ( образац бр. 12 ) 

 3.11.Изјава о поштовању мера заштите на раду ( образац бр. 13 ) 

             3.12.Менично овлашћење за добро извршење посла  ( образац бр. 14 ) 

 Уколико понуђачи не доставе сву, напред наведену документацију, понуда се неће узети 

у разматрање. 

 Понуђачи су обавезни да попуне све позиције у обрасцу понуде, у противном понуда се 

неће узети у разматрање. 

 Препоручује се да документи у понуди буду приложени оним редом како је овом 

тачком Упутства наведено. 

 Понуђач је дужан да поднета документа увеже како се накнадно не могу убацивати, 

одстрањивати или замењивати поједини листови или прилози. 

 

 4.Захтеви Наручиоца од којих зависи исправност понуде: 

 4.1.Начин, рок и услови плаћања: Плаћање у року од  30 (тридесет) дана од извршене 

испоруке, завршене монтаже односно обуке запослених , односно по  преносу средстава од 

стране Оснивача. 

 4.2.Крајњи рок испоруке односно монтаже је 60 дана од дана закључивања уговора, 

 4.3.Место испоруке: Седиште Наручиоца, 

 4.4.Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде 

 4.5.Гарантни рок: Не краћи од 36 месеци, 

 4.6. Гарантни рок на резервне делове: Не краћи од 12 месеци 

 4.6.Обезбеђен сервис, одржавање и резервни делови: Не краћи од 7 ( седам ) година 
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 5.Понуда се попуњава на следећи начин: 

 У колони понуде „јединична цена“, уписује се цена без ПДВ-а, исказана искључиво по 

јединици мере, која мора да буде фиксна и не може се мењати до реализације уговора о јавној 

набавци. 

 У колони понуде „укупна цена без ПДВ-а“, уноси се вредност добијена множењем 

количине и јединичне цене. 

 У колони понуде „произвођач“, уноси се назив произвођача за производ који се нуди. 

 Код ставке „укупна вредност понуде без ПДВ-а“, понуђач уноси укупну вредност 

понуде без ПДВ-а. 

 Код ставке „вредност ПДВ-а“, понуђач уноси вредност ПДВ-а. 

Код ставке „укупна вредност понуде са ПДВ-ом“, понуђач уноси укупну вредност 

понуде са  ПДВ-ом. 

Код ставке „рок плаћања“, понуђач уписује рок плаћања који нуди 

 Код ставке „рок испоруке“, понуђач уписује у ком року ће испоручити тражену робу,  

 Код ставке „место испоруке“, понуђач уноси место испоруке добра. 

 Код ставке „рок важења понуде“, понуђач уноси време важења понуде. 

Код ставке „гарантни рок“, понуђач уписује гарантни рок који нуди за испоручено 

добро 

 Код ставке „обезбеђен сервис, одржавање и резервни делови“, понуђач уписује време за 

које је обезбеђен сервис, одржавање и резервни делови,  

 Код ставке „гарантни рок на уграђене резервне делове,“понуђач уписије гарантни рок 

који нуди за уграђене резервне делове.  

У понуди понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално или као заједничку понуду. 

   Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој 

понуди  

6. Модел уговора – ( Образац бр. 9 ): Мора бити од стране понуђача попуњен где је то предвиђено, 

потписан и оверен на свакој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

Уколико је у питању заједничка понуда модел уговора потписује лице које је од стране 

понуђача овлашћено да потпише уговор. 

7. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац ће закључити уговор са наредним најповољнијим понуђачем.  

 8. Начин, рок и место достављања понуда: Понуде се достављају у писаном облику, на српском 

језику у затвореној коверти, непосредно или путем поште на адресу: Специјална болница 

за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, Петефијева бр. 4, 23000 Зрењанин, са 

назнаком: Понуда за «Дигитални флуороскопскo - радиографски систем  са светлосним 

појачивачем слике. “ – НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести пун назив, адресу 

понуђача, број телефона и контакт особу. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора 

да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до крајњег рока за подношење понуда, датума и сата 

како је наведено у Позиву за подношење понуда.  

9. Понуде са варијантама нису дозвољене.  
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10. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 

начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна понуде може се поднети 

на начин који је предвиђен за подношење понуда, са посебном уочљивом назнаком на коверти 

да се ради о измени односно допуни понуде, а најкасније до крајњег рока одређеног за 

подношење понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим изјашњењем о 

опозиву најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима се 

подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за 

подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку" наводи „измена" , 

„допуна" или „опозив", с тим да оне морају бити сачињене јасно и недвосмислено. 

11. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке који наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора и да је документује на прописан начин. 

12. Уколико наручилац у року предвиђеном за достављање понуде измени или допуни 

конкурсну документацију без одлагања и без накнаде ће те измене или допуне доставити 

понуђачима који су већ преузели конкурсну документацију.  

13. Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

14. У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, изабраће се понуда понуђача 

која има краћи рок испоруке траженог добра. 

У случају да две или више понуда имају исти рок испоруке траженог добра, изабраће се понуда 

понуђача која има дужи гарантни рок. 

15.  Поверљивост података: Свака страница која садржи податке који су поверљиви за понуђача 

или његовог подизвођача треба да у горњем десном углу садржи ознаку «ПОВЕРЉИВО». 

16.  Додатне информације тражене и захтеване од стране наручиоца: Понуђач може искључиво у 

писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. Прихватљиви 

начини комуникације: Поштом на адресу  Специјална болница за плућне болести ''Др Васа 

Савић'' Зрењанин, Петефијева бр. 4, 23000 Зрењанин, или на факс: 023 561 115 , или путем e-

mail: nabavka@plucna.co.rs  наручилац може да 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.  

Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у 

вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде, с тим да 

се комуникација у поступкујавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним 

набавкама. 

17. Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде, односно понуде 

које имају битне недостатке у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама. 

18. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. 

Закона о јавним набавкама. 

19. Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети најкасније у року од десет дана 

од дана јавног отварања понуда. 

20. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал, или оверену фотокопију 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. 

21. Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 

148. и 151. ЗЈН у  току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу у складу са 

чланом 149. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права  задржава  даље активности наручиоца у поступку  јавне набавке у 

складу са чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог захтева за заштиту права и привременим 

мерама. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

80.000,00 динара са назнаком набавке на коју се односи у складу са чланом 156. ЗЈН и то тако 

што се уплатница попуњава са следећим подацима: 

 сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ЈНВВ1/2014 (број 

или друга ознака конкретне јавне набавке, ако се подноси по други пут захтев за заштиту 

права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту права 

поводом кога се плаћа такса – нпр. дел.број, датум сачињавања и сл.),  

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије;  

 бројжирорачуна: 840-742221843-57;  

 бројмодела 97;  

 позивнаброј: 50-016. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија не 

одлучи другачије.  
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Прилог бр. 4 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

БРОЈ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ)  

МАТИЧНИ БРОЈ   

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА МОНТАЖУ, 

ИНСТАЛАЦИЈУ И ПУШТАЊЕ У 

РАД УРЕЂАЈА 
 

 

Место:                              Потпис овлашћеног лица 

М.П. 

Датум:             
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Прилог бр. 5 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

БРОЈ РАЧУНА  

НАЗИВ БАНКЕ  

ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ)  

МАТИЧНИ БРОЈ  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
 

 

Место:        Потпис овлашћеног лица 

М.П. 

Датум:             

 

НАПОМЕНА: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Прилог бр. 6 

  

ПОНУДА 

Н а з и в 
Јед. 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без ПДВ 
Укупна цена 

без ПДВ 
Произвођач 

Дигитални 

флуороскопскo - 

радиографски систем  

са светлосним 

појачивачем слике са 

пуштањем у рад и 

неопходном обуком 

запослених за рад 

ком. 1    

 

 Укупна вредност понуде без ПДВ:       __ 

 Вредност ПДВ:________________________________________________________ 

 Укупна вредност понуде са ПДВ:_________________________________________ 

 Рок плаћања :  ___________________________________  

 Рок испоруке:         ___ 

 

 Место испоруке:        ___ 

 

 Рок важења понуде        ___ 

 

 Гарантни рок          ___ 

 

 Обезбеђен сервис, одржавање и резервни делови:   _________ 

 

 Гарантни рок на уграђене резервне делове:__________________________________ 

 

 ПОНУДУ ДАЈЕМ : 

 

1. самостално  

2. као заједничку понуду са:       

 

 

П О Н У Ђ А Ч: 

 

М.П. 

  ____ 

(Потпис и печат овлашћеног лица 

понуђача) 

 

НАПОМЕНА: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Прилог бр. 7 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА 

ДИГИТАЛНИ  ФЛУОРОСКОПСКИ – РАДИОГРАФСКИ СИСТЕМ СА СВЕТЛОСНИМ  

ПОЈАЧИВАЧЕМ СЛИКЕ     

мора да испуњава следеће техничке карактеристике: 

Минималне техничке карактеристике ДА/НЕ 

Подаци за 

понуђени 

уређај 

Доказ о испуњености 

техничких 

карактеристика 

Теледириговани пацијент сто    

Нагиб стола (tilt): минимално +89/-89    

Лонгтудиалноелектромоторнопомерањесклопацеви и 

уређајазаснимањеминимално 105 cm 
   

Укупно латерално померање плоче стола минимално 30 

cm 
   

Моторизовано вертикално померање мин. 20 cm    

Дужина плоче стола  минимално 210 cm    

Ширина плоче стола минимално 70cm    

Максимална тежина пацијента минимално 180 Kg    

Промењљиво SID растојање,опсег 115-180cm     

Минимално растојање од коже пацијента до појачивача 

слике: не више oд 150mm 
   

Аутоматскиирисколиматор    

Spot film device којиприхватакасетеод 18х24cm до 

35х43cm 
   

Поделафилма: минималнолинијска, до 4 дела    

Држаччашезаконтрастносредство - баријум    

Држачизарукепацијента и ослонацзаноге    

Компресионетракезаинтравенскуурографију    

Моторизованакомпресијаза GI процедуре    

Инверторски високонапонски генератор     

Високофреквентнигенератор, фреквенцијаминимално 

50kHz 
   

Излазнаснага : минимално 50kW    

Распонвисокогнапоназарадиографију: минимално 40kV-

150Kv 
   

Распонвисокогнапоназафлуороскопијуминимално 40kV-

125 kV 
   

Максималнавредностструјецевизарадиографију : не 

мањаод 600mA 
   

Минималниопсегструјезафлуороскопију: 0,5mA - 10mA    

Пулснафлуороскопија    

APR программинимално: 100    

Аутоматска регулација kV и mA кодфлуороскопије    

Стартер за ротацију цеви високом брзином    

AEC саминимум 3 поља    

Tрофазнонапајање    

РТГ Цев    

Брзо ротирајућа анода, са брзином ротације минимално 

9000 rpm 
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Топлотникапацитетаноде : минимално 400 kHU    

Цевсанајмање 2 фокуса    

Фокалнетачке0,6/1,2mm    

Максималнинапонцеви : 150kV    

VN- каблови - пар    

Светлосни појачивач    

Преник свтлосног појачивача минимално 12 inča    

Минимум 3 виднапоља    

CCD камера : минимално 1024х1024 пиксела ( 

милонпиксела) 
   

/А/D конверзијаминимално 12 бита    

Дигитални систем за аквизицију кошћењем 

светлосног појачивача  
   

Примена за дигиталну радиографију, флуороскопију 

контрастне прегледе. 
   

PC са LСD/TFT медицинскиммонитором у 

контролнојсобиминимални 19” 
   

Дубинадигитализације 12 bita    

Дигитална континуална флуороскопија најмање 

1024х1024, пиксела  12 bita 
   

Дигиталнапулснафлороскопија; минимално 15 fps, 

1024x1024, 12 bita 
   

Дигитална аквизиција минимално 1024х1024,  12 bita    

Дигитална серијска аквизиција минимално 1024х1024,  

12 bita 12 fps 
   

Капацитет HDD минимално 50000 слика    

Снимање CD/DVD у DICOM формату    

Dicomповезаност : минимално  Print, Store    

Дигитални филтери за смањење шума на слици у 

флуороскопском моду 
   

Алат за пост – процесирање “cine-lop” увећање  (zoom), 

изоштравањеивицаслике ( edge  enhancement), 

подешавањеконтраста и 

осветљењанегатив/позитивинверзије, мерењедистанце и 

углова, анотацијаслике. 

   

LIH (last image hold)    
НАПОМЕНА: 

Рпк исппруке: Не дужи пд  60 дана 
Сервисна ппдршка: не маое пд 24 сата / 7 дана у недељи 
Гарантни рпк : Не краћи пд  36 месеци 
Обезбеђен сервис, државање и резервни делови: Не краћи од 7 (дедам) година 

                                                                                                М.П. 

 

                                

(потпис овлашћеног лица 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

Образац техничке карактеристике понуђач попуњава на следећи начин: 

колону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени уређај испуњава 

обавезне техничке захтеве, 

колону ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ попуњава уношењем података за понуђени уређај, 

колону ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА попуњава наводећи 

назив брошуре или другог оригиналног документа издатог од стране произвођача у коме се 

налази доказ о испуњености обавезне техничке карактеристике. 

Понуђени уређај мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у 

супротном понуда ће се одбити као неодговарајућа. 

Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране 

произвођача за понуђени уређај, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих 

наведених техничких карактеристика. Потврдом произвођача се могу доказати само техничке 

карактеристике које нису садржане у проспектима или каталозима.  

У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којег се 

не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати 

неодговарајућом. 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Прилог бр. 8 

СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 Овим спотазумом група понуђача који су поднели заједничку понуду, међусобно и 

према наручиоцу, обавезују се на извршење јавне набавке на следећи начин: 

 

1. Носилац посла односно подносилац понуде и заступник групе понуђача пред 

наручиоцем је:__________________________________________________ 

2. У име групе понуђача уговор ће потписати___________________________ 

3. Рачун за плаћање испорученог добра издаће се _______________________ 

4. Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора су:___________________ 

  ___________________________________________________________ 

 

 

Овлашћена лица понуђача: 

 

1.Понуђач____________________, овл. лице____________________ потпис____________ 

2.Понуђач____________________, овл. лице____________________ потпис____________ 

3.Понуђач____________________, овл. лице____________________ потпис____________ 

4.Понуђач____________________, овл. лице____________________ потпис____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

                                

(потпис овлашћеног лица 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Прилог бр. 9 

  

МОДЕЛ УГОВОРА 

                                                                    за јавну набавку  

Дигиталног флуороскопскoг - радиографског система  са светлосним појачивачем слике 

 

Закључен дана _______2017.године између: 

 

1. НАРУЧИОЦА: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ  

   ''ДР ВАСА САВИЋ'' ЗРЕЊАНИН, ул. Петефијева 4,  23000 Зрењанин 

      кога заступа Prim. mr med. sc. dr Светлана Јовановић 

      (у даљем тексту:  НАРУЧИЛАЦ) 

            Матични број: 08671923   ПИБ: 101161066  Текући рачун: 840-471661-84 
   и 

                               

       2. ПОНУЂАЧА -  ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА:  

         Понуђач ____________________________________________________ кога 

заступа _____________________________________  

                 (у даљем тексту Понуђач- добављач ) 

           Матични број ______  ПИБ _________ 

 

        2aПОНУЂАЧА –ГРУПЕ ПОНУЂАЧА –ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА  

(попунити само за случај заједничке  понуде) 
Уколико је друга уговорна страна добављач група понуђача (заједничка понуда) 

потребно је навести називе свих чланова групе понуђача, без обзира које од 

чланова овлашћен да на крају потпишее уговор. 

 1.члан   ___________________________________________________________ 

           Матични број _____________  ПИБ _____________ 

  

 

2.члан   ___________________________________________________________ 

           Матични број _____________  ПИБ _____________ 

   

3.члан  ___________________________________________________________ 

           Матични број _____________  ПИБ _____________ 

   

 

4. члан  ____________________________________________________________ 

           Матични број ____________  ПИБ ______________ 

     

Група понуђача од горе наведених чланова групе наводи који је члан овлашћени 

представник групе  

_______________________________________________________                                                                                           

Даље навести овлашћено лице које заступа  тог члана понуђача 

______________________________________________________________________  

   Споразум закључен између чланова групе понуђача чини саставни део уговора       
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Члан 1. 

Констатације: 

Уговорне стране констатују: 

 -да је Наручилац – Купац , сагласно одредбама Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 

РС ,, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) на основу јавног позива за подношење понуда за јавну 

набавку бр. 1.1.9-17/4  спровео отворени поступак набавке добра један Дигитални 

флуороскопскo - радиографски систем  са светлосним појачивачем слике. 

- да је Понуђач – Продавац  доставио понуду са техничким спецификацијама за јавну 

набавку број 1.1.9-17, број понуде_______од_________, која је код купца евидентирана под 

бројем_____од________, и која чини саставни део овог уговора 

-да је Наручилац – Купац одлуком број_____ од___________ изабрао понуду Понуђача -  

Продавца као најповољнију. 

 

Предмет уговора 

Члан 2. 

 

 Предмет овог уговора је купопродаја једног Дигитални флуороскопскoг - 

радиографског система  са светлосним појачивачем слике. 

 

Вредност предмета уговора 

Члан 3. 

 

 Вредност  уговора  односно цена Дигитални флуороскопскo - радиографски систем  са 

светлосним појачивачем слике , износи ___________________ динара без ПДВ-а, а укупна 

вредност уговора са ПДВ-ом износи _____________________ динара.  

 У вредност уговора улази добро са услугом монтаже и пуштањем у рад, као и 

неопходном обуком запослених  за рад на истом.  

 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 Плаћање 

           Члан 4. 

 Купац се обавезује  да плаћање  по овом Уговору изврши  једнократно у року од  30 

дана од дана испоруке и монтаже добра, односно  по преносу  средстава од стране Оснивача. 

 

Рок и место испоруке 

Члан 5. 

 Продавац се обавезује да испоручи  уговорено добро , монтира га, пусти у рад као и да 

изврши неопходну обуку запослених за рад на истом, у року од _____________ дана од дана 

потписивања овог уговора. 

 Испорука се сматра извршеном  даном потписивања записника о квалитативном и 

квантитативном пријему из члана 6. став 4. овог уговора.  
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Квантитативан и квалитативан пријем 

Члан 6. 

 

 Квантитативан и квалитативан пријем добра из члана 1. овог уговора врши се у 

просторијама купца, након чега ће купац и продавац сачинити записник-приликом 

квантитативног пријема. Продавац је у обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије 

Купца где ће се извршити монтажа и пуштање у рад добра. 

 Квалитативан пријем добра чине монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих 

тражених и уговорених карактеристика добара по понуди, а које ће обавити стручно лице 

Продавца са сертификатом уз присуство лица која су одређена од стране купца. 

 Квалитативни пријем чини и неопходна обука запослених на лицу места, утврђена у 

члану 8 овог  уговора. 

 Након извршеног  квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о 

квантитативном и квалитативном пријему, који потписују продавац и купац, и од чијег датума 

завођења почиње да тече гарантни рок. 

 Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење 

добра, мањак испорученог у односу на понуду, односно отпремницу, као и неслагање у односу 

на тражене и уговорене техничке карактеристике добра, констатоваће се комисијским 

записником Купца и Продавца. 

 Продавац се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање недостатака 

констатованих при квантитативном и квалитативном пријему и исто заврши у року 

предвиђеним за испоруку добра. 

 

Монтажа, пуштање у рад и тестирање добра 

Члан 7. 

 Продавац се обавезује да у року од 5 дана од потписивања уговора достави купцу све 

потребне услове тј.техничко-грађевинске захтеве неопходне ради припреме простора за 

извођење монтаже и пуштања добра у рад, а Купац се обавезује да благовремено обезбеди 

потребне грађевинско - техничке услове за испоруку и монтажу добра. 

 Продавац се обавезује да ће извршити монтажу уговореног добра од стране овлашћених 

стручњака Продавца  на одредишту Купца. 

 Продавац се обавезује да ће по истеку  гарантног рока  урадити доказивање тражених и 

уговорених карактеристика добра. По доказивању карактеристика добра биће сачињен 

записник комисијски потписан од стране Продавца и Купца да је добро у потпуности у 

исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао гарантни 

рок. 

 

Обука  запослених 

Члан 8. 

 

 Продавац се обавезује да уз испоруку добра изврши и испоруку Упутства за употребу 

на српском језику, у писаном облику. 

 Продавац се обавезује да организује и изврши неопходну обуку запослених за рад са 

добром на лицу места, а по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 5 радних 

дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да води стручно лице Продавца, односно 

произвођача опреме који поседује одговарајући сертификат од стране произвођача добра. 
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Испорука и гаранција за резервне делове 

 

Члан 9. 

 

 Продавац се обавезује да ће вршити испоруку резервних делова и техничког потрошног 

материјала према захтеву купца, а у периоду од _______година од дана потписивања записника 

из члана 6. став 4. овог Уговора и са гаранцијом од ___године на резервне делове 

 

 

 

Квалитет добра и гаранција 

 

Члан 10. 

 
 Продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у складу 

са одредбама овог уговора. 

 Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра. 

 Продавац гарантује да добро  у потпуности одговара  техничким карактеристикама из 

конкурсне документације као и захтевима и стандардима за ову врсту опреме и биће испитано 

од стране произвођачевих органа за контролу квалитета, који ће издати одговарајући 

сертификат (оригинал)  и доставити га купцу приликом испоруке. 

 Продавац обезбеђује гаранцију у трајању од _________ месеци за комплетно добро 

(односи се на комплетан систем укључујући рендген цев). 

 Гарантни рок почиње тећи од дана потписивања записника из члана 6. став 4. овог 

Уговора. 

Купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у 

гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору буде установљен било какав 

недостатак у конструкцији,  изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом материјала 

или уколико добро или његов део  односно склоп не функционишу правилно. 

Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламације , у гарантном року највише 7 

дана од дана пријема  писане рекламације купца . 

Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од 

пријема писане рекламације купца. 

Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп 

применити нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача рачунајући од дана 

инсталације или поправке. 

Продавац се обавезује да у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој у раду 

добра , продужи гарантни рок за дужину периода  застоја тј. прекида рада. 

Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације 

купца до завођења записника потписаног од стране Продавца и Купца да је добро доведено у 

исправно стање.  

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар Продавац је дужан да га 

отклони о свом трошку.  

 Продавац се обавезује да  бесплатно током гарантног рока спроводи све поступке 

превентивног одржавања у складу са препоруком произвођача,а најмање два пута у току 

гарантног рока. 
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Средства финансијског обезбеђења 

Члан 11. 

 

Продавац се обавезује да преда Купцу, у року од три дана од дана потписивања овог уговора: 

 - бланко соло меницу са овлашћењем да је Купац може попунити на износ                        

од 10% од укупне вредности уговорене цене без ПДВ-а,  из члана  3. овог Уговора, као 

гаранцију за квалитетно, уредно и потпуно  извршење уговорених обавеза, која је са роком 

важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговорених 

обавеза из члана 6. овог Уговора 

 - бланко соло меницу са овлашћењем да је Купац може попунити на износ                         

од 5% од укупне вредности уговорене цене без ПДВ-а, из члана 3 овог уговора за отклањање 

недостатака у гарантном року са роком важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока из 

члана 10 овог Уговора. 

 Купац се обавезује да менице и менична овлашћења из става 1 овог члана врати 

продавцу у року од 30 ( тридесет ) дана од дана престанка преузетих обавеза односно 

извршених обавеза из члана 6.  и 10. овог уговора. 

 
Виша сила 

 
Члан 12. 

 

 Под појмом више силе сматрају се спољни ванредни догађаји који нису постојали у 

време закључења овог уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије 

наступање и дејство уговорне стране нису могле спречити, а који својим утицајем одлажу или 

спречавају извршење свих или једног дела уговорених обавеза. 

 За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се 

санкције за неизвршење уговорених обавеза у року. 

 Уговорена страна која је погођена вишом силом обавестиће одмах другу уговорну 

страну о настанку, врсти и трајању више силе, уколико се њено трајање може предвидети. На 

исти начин ће обавестити и о престанку дејства више силе. 

 Пријем обавештења из става 3 овог члана мора бити писмено потврђен. 

 

Казнене  одредбе 

Члан 13. 

 

 Ако Продавац, својом кривицом, прекорачи уговорени рок из члана 6 овог уговора  

дужан је да плати уговорну казну у износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне 

вредности уговора. 

 Купац има право да утврђени и обрачунати износ уговорене казне наплати 

књижним задужењем. 
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Решавање спорова 

Члан 14. 

 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који произађу из овог уговора 

решавају споразумно. 

 У случају да се не постигне споразум о спорним питањима уговорне стране су сагласне 

да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Зрењанину. 

 

 

 

Измене  и раскид уговора 

Члан 15. 

 

 Овај Уговор се може изменити  само писаним анексом  потписним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

 Свака од уговорних страна има права да раскине овај Уговор под условима прописаним 

Законом о облигационим односима. 

 

Завршне одредбе 

Члан 16. 

 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна. 

 За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 Уговор је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по два. 

 
  

 

 

 
          ПРОДАВАЦ        КУПАЦ 

 

________________________                                 ______________________ 
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Прилог бр. 10 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Предмет набавке Ј.М Количина 
Јединична цена у 

динарима 
без ПДВ-а 

ПДВ 
Укупна цена са 

ПДВ 

Дигитални 

флуороскопскo - 

радиографски 

систем са 

светлосним 

појачивачем слике. 
 

ком 1    

 

ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ КОЈИ ЧИНЕ УКУПНУ ЦЕНУ 

 

 
ВРСТА ТРОШКА 

Учешће у укупној цени 
(дин) 

Учешће у укупној цени 
( %) 

Трошкови  царине   

Трошкови превоза   

Трошкови монтаже    

Трошкови осигурања          

Трошкови  обуке   

Трошкови прибављања 

средстава финансијског 

обезбеђења 
  

Трошкови остало   

 

УПУТСТВО 

Код основних елемената структуре цене (једнична цена, ПДВ и укупна цена са ПДВ-ом) 

уписују се тражени подаци у динарима. 

Код посебних трошкова који чине укупну цену,  код врсте сваког појединог трошка, уписује се 

учешће истих у укупној цени у динарима и учешће истих у укупној цени у процентима. 

 

 

 

М.П. 

     

(потпис овлашћеног лица) 

Прилог бр. 11 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Ред. 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА Износ у дин. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: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 у обавези да понуђачу надокнади  трошкове под  условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

 

 

М.П. 

     

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају 

само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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Прилог бр. 12 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

Понуђач_______________________________________, изјављује: 

Да је понуда  у отвореном поступку јавне набавке бр.1.1.9-17 – Дигитални флуороскопскo - 

радиографски систем  са светлосним појачивачем слике, поднета независно, без договора са 

другим понуђачима, или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

М.П. 

     

(потпис овлашћеног лица) 
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Прилог бр. 13 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

Изјављујемо да понуђено добро са услугама одговарају прописаним стандардима и 

нормама, укључујући и норме које се односе на заштиту на раду, који постоје у 

Републици Србији у време спровођења јавне набавке, а односе се на предмет јавне 

набавке. 

Изјављујемо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити  животне средине, као и да понуђач 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Ову изјаву, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потписану 

и оверену од стране овлашћеног лица понуђача, прилажемо као доказ уз нашу понуду за 

јавну набавку једног Дигиталног флуороскопскoг - радиографског система  са 

светлосним појачивачем слике, са монтажом, пуштањем у рад и неопходном обуком 

запослених за рад на истом. 

 

 

 

М.П. 

 

     

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Прилог бр. 14 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 

                                                      ДУЖНИК –Издавалац менице 

 

Назив:_____________________________________________________________               

Седиште/ Адреса:____________________________________________________ 

Матични број:__________________________ ПИБ:_______________________ 

Текући рачун:_______________________________________________________ 

Пословна  банка:_____________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице,  

 

 

КОРИСНИК (Поверилац) 

 

Специјална болница за плућне болести ''Др Васа Савић'' Зрењанин, 23000 

Зрењанин 

 Матични број 08671923,   ПИБ: 101161066, Текући рачун 840-471661-84,  

 

       Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену 

сопствену меницу, серије број ______________________ као гаранцију за добро 

извршење посла. 

         Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара 

(10% од вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку Дигиталног флуороскопскoг - 

радиографског система  са светлосним појачивачем слике,   број ЈН 1.1.9-17.  

          Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења предметне набавке 

.     

     Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у 

своју корист  безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 

извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

        Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет 

свих наших рачуна,  као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  

случају да  

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

   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.  

          Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати 

-уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако изабрани понуђач: 

               - не испоштује одредбе уговора; 

               - не испоручи добра у уговореном року а по извршеном требовању Наручиоца,  
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            - не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог      

квалитета. 

 

          Меница је потписана од стране овлашћеног лица за располагање финансиским 

средствима_________________________________  (име и презиме) и чији се потпис 

налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 

 

            

 

    Датум:_______________________                

    Место издавања овлашћења:____________________________ 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                

Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора 

 

 

 

 

 

                                                  М.П.                        Издавалац менице-дужник 

 

                                                                              ______________________________ 

                                                                             Потпис и печат овлашћеног лица 

 

 

 

            Напомена 

-Ако понуду подноси понуђач самостално  образац потписује и оверава  сам 

понуђач –његово овлашћено лице 

  -Ако понуду подноси понуђач са подизвођачем образац потписује и оверава сам 

понуђач –његово овлашћено лице 

 - Ако понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац потписује и 

оверава  овлашћени члан групе понуђача–његово овлашћено лице. 
 


