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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручипца 

1. Назив нарушипца: Адреса: Специјална бплница за плућне бплести 
      „Др Васа Савић“ Зреоанин 

   Интернет страница: www.plucna.co.rs 

ПИБ: 101161066 

Матишни брпј: 08671923 

Брпј рашуна: 840-471661-84 

 

Шифра делатнпсти: 86.10 (здравствена устанпва) 

1.2 Врста ппступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку мале вреднпсти.  
У предметнпм ппступку НИЈЕ У ПИТАОУ резервисана јавна набавка. 

У предметнпм ппступку се НЕ СПРПВПДИ електрпнска лицитација. 

Предметни ппступак се НЕ СПРПВПДИ ради закљушеоа пквирнпг сппразума. 

Предметна јавна набавка НИЈЕ пбликпвана пп партијама. 

1.3 Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке је набавка дпбра - ТТ РР АА НН СС ПП ПП РР ТТ НН ПП   ––   АА ММ ББ УУ ЛЛ АА НН ТТ НН ПП   КК ППММ ББ ИИ   

ВВ ПП ЗЗ ИИ ЛЛ ПП   

Предмет јавне набавке дефинисан је детаљнп у делу 3. Технишке карактеристике.  

1.4 Циљ ппступка  

Предметни ппступак се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. Угпвпр ће бити закљушен са 
ппнуђашем кпјем нарушилац пдлукпм дпдели угпвпр.  

1.5 Лице за кпнтакт  

Едита Нађ, референт јавне набавке, радним данима пд 8 дп 14 часпва. 

Е-mail: nabavka@plucna.co.rs, факс бр. 023 561 115.  

1.6 Прппратна наппмена (детаљније у делу 5.2 KД) 

Ппзив за ппднпщеое ппнуде пбјављен је дана 24 .04.2017. гпдине на Ппрталу јавних набавки и интернет 
страници нарушипца.  
Рпк за ппднпщеое ппнуде је       24 .04.2017. гпдине дп 09,00 шаспва.  

Јавнп птвараое ппнуда је        24 .04.2017. гпдине у 10,00 шаспва. 
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2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
2.1 Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавки  

 
Предмет јавне набавке је набавка дпбра, TРАСППРТНП – АМБУЛАНТНП КПМБИ ВПЗИЛП. Ппдразумева се 
некприщћенп впзилп са целпкупнпм нпвпм кпнструкцијпм и уграђеним пптпунп нпвим делпвима, кпје се 
накпн исппруке први пут региструје. 

Дпбрп мпра у свему да пдгпвара захтевима наведеним у Технишкпј спецификацији (детаљније у делу 3) 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавки 34114121  – санитетскa впзилa. 
 

3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

 КАРАКТЕРИСТИКЕ ВПЗИЛА ВРСТА ИЛИ ПЗНАКА 

1. Врста набавке Путнишкп кпмби впзилп1 кпмад 

2. Врста впзила Нпвп 

3. Гпдина прпизвпдое 2016. или 2017. гпдина 

4. Шасија Прпдужена L2 / Редпвна висина H1 

5. Гпривп Еурп дизел 

6. Ппгпнски агрегат 1.6D Тwin Turbo (92 kW / 125 HP) MT6 / Euro Disel  

7. Старт/Стпп систем Пбавезан у кпмбинацији са ппгпнским агрегатпм 

8. Брпј седищта 8+1 

9. Брпј врата 5 

10. АdBlue систем Пбавезан у кпмбинацији са ппгпнским агрегатпм 

11. Eмисија издувних гаспва ЕУРП 6 

12. Трим седищта Tricess Blue -ТАLY 

13. Бпја Бела – Casablanca White 

14. Максимална брутп тежина Дп 2.9t 

15. Тип меоаша Рушни – 6 степени пренпса 

 МПТПР  

1. Радна запремина мптпра 1.598ccm 

2. Брпј цилиндара 4 

3. Пбртни мпменат 320 Nm 

4. Снага мптпра 92 kW/125 KS 

 ДИМЕНЗИЈА ВПЗИЛА И ТПВАРНПГ 

ПРПСТПРА 

 

1. Дужина 5.398 мм 

2. Ширинабез ретрпвизпра 1.956 мм  

3 Ширина са ретрпвизприма 2.283 мм 

4. Висина 1.971 мм 

6. Дужина пртљажника  852 мм (пд врата гепека дп задоих седищта) 

7. Дужина пртљажника 1.750 мм (пд врата гепека дп другпг реда седищта) 

8. Међупспвинскп растпјаое 3.498мм 
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 OПРЕМА У ВПЗИЛУ  

1. Ваздущни јастук За впзаша и сувпзаша 

2. Систем прптив блпкираоа тпшкпва и 

дистрибуција силе 

ABS и EDB   

 

 

3. Систем прптив прпклизаваоа са 

интегрисанпм кпнтрплпм трапа 
ESP + ТC 

4. Фелне Челишне 16 x 6,01 – дизајн 1  

5. Резервни тпшак Гума – фелна нпрмалних димензија 

6. Систем за праћеое притиска у 

пнеуматицима 
Да 

7. Седищте впзаша Са рукпхватпм и лумбалнпм ппдрщкпм, ппдесивп пп 

висини 

8.  Брпј редпва седищта 3 реда седищта, други ред други ред лакп уклпоив 

9. Ппд у гепеку Гумени ппд 

10.  Зидпви гепека Пблпжени пластикпм 

11. Пущашки пакет Да 

12. Дневнасветла Да 

13. Централна брава Свих врата са даљинскпм кпмандпм у кљушу 

14. Аудип уређај CD18 BТ USB -2 DIN Radio, CD MP63, USB/2pc интегрисаним 

Blue Toothom кпнекцијпм 

15. Систем грејаоа Са вентилатпрпм 

16. Ппдещаваое ретрпвизпра Електришнп ппдещаваое сппљних ретрпвизпра са 

грејашем 
17. Сва стакла Тпнирана 

18. Ппдизаши прпзпра Електрп ппдизаши предоих прпзпра 

19. Задоа врата Застакљена 

20. Бпшна клизна врата са леве стране Застакљена 

21. Бпшна клизна врата са  десне стране Застакљена 

22. Кпжни вплан Делукс са интегрисаним темппматпм и аудип кпмандама 

23. Клима уређај напред Предои деп кабине 

24. Клима уређај назад Други и трећи ред седищта 

25. Систем грејаоа За други и трећи ред седищта-у  аспцијацији са 

климатизацијпм (напред + назад) 

26. Пртљажни прпстпр Са прекривкпм 

27. Ппмпћ на узврдици-низбрдици Hill Assist 

28. 
Дпдатни електрпнски систем кпји 

ппјашава силу на кпшеоу и смаоује 

зауставни пут впзила 

BA – Brake Assist  
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ППСЕБНИ УСЛПВИ: 

 

РПК ИСППРУКЕ: Не дужи пд 5 радних дана пд пптписиваоа Угпвпра и уплате впзила на рашун дпбављаша. 

Гарантни рпк:  

За мптпр - 4 гпдине или 120.000 км 

За ппмпћ на путу - 4 гпдине на теритприји Србије и Еврппе 

За карпсерију - 6 гпдина 

 Пвлащћени сервис на теритприји града Зреоанина.                         

Сервисни интервал 20.000км или 1 гпдина. 

 

ППСЕБНА НАППМЕНА: 

Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду прилпжи пригиналне технишке пписе, брпщуре или каталпге прпизвпђаша 

(у даљем тексту: каталпг) из кпјих се недвпсмисленп мпже утврдити испуоенпст захтеваних 

карактеристика предметнпг дпбра. 

Пригинални каталпзи мпгу бити и на енглескпм језику, али се у оима мпрају виднп пбележити захтеване 

технишке карактеристике впзила кпји је предмет пве набавке. 

Каталпг треба да садржи све карактеристике ппнуђенпг дпбра тражене технишкпм спецификацијпм. 

Укпликп ппједине карактеристике ппнуђенпг дпбра тражене технишкпм спецификацијпм нису наведене у 

дпстављенпм каталпгу, пптребнп је дпставити дпдатни дпкумент – изјаву ппнуђача да ппнуђенп дпбрп 

испуоава све захтеве у ппгледу технишке спецификације, а кпје нису садржане у дпстављенпм каталпгу.  

Укпликп Ппнуђач не дпстави каталпг (са евентуалнпм изјавпм), оегпва ппнуда ће бити пдбијена кап 

непдгпварајућа. 

Ппнуђенп дпбрп мпра у свим аспектима да пдгпвара стандардима прихваћениму Републици Србији и 

Еврппскпј унији, захтевима нарушипца кпји су наведени кпнкурснпм дпкументацијпм и важећим 

стандардима квалитета кпји пдгпварају прпписима п прпизвпдои и прпмету пве врста дпбара. 

Гаранција за исппрушенп дпбрп мпра бити назнашена на дпкументу кпји се дпставља уз дпбрп приликпм 

исппруке. 

Исппрука дпбра захтеваних карактеристика пбавиће се на адреси нарушипца, уз пбавезнп ппщтпваое рпка 

исппруке. 

 

4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 
П ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ 

УСЛПВА  
 
4.1.ПБАВЕЗНИ И ДПДАТНИ УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ: 
Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп испуоава следеће пбавезне услпве из шлана 75. ст. 1 ташка 1. 
дп 5. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015): 

  
1)да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

2)да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптивпривреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3)да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 
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Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; 
 
4) ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да 
нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 

Дпдатни услпви кпје ппнуђаш треба да испуоава за ушещће у ппступку предметне јавне набавке су: 

1) да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм  - да ппнуђаш није бип неликвидан дуже пд 7 
дана у 2016. гпдини; 

2) да распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм – да је ппнуђаш пвлащћен за прпдају ппнуђенпг 
дпбра. 

4.2.ДПКАЗИ П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ И ДПДАТНИХ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН  

У складу са шланпм 77. став  4. ЗЈН, испуоенпст услпва из шлана 75 и 76. ЗЈН се дпказује на следећи нашин: 

-  Дпстављаоем ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

МАЛЕ ВРЕДНПСТИ - за ппнуђаша кап и за све ушеснике у заједнишкпј ппнуди (Пбразац I из кпнкурсне 

дпкументације);  

- Дпстављаоем ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ  ВРЕДНПСТИ ЗА ППДИЗВПЂАЧА – укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем  (Пбразац Iа из 

кпнкурсне дпкументације); 

- Дпстављаоем фптпкппије пптврде/сертификата прпизвпђача или генералнпг увпзника или угпвпр са 

истима, да је ппнуђач пвлашћен за прпдају предметнпг дпбра (Пвај дпказ дпставља самп ппнуђач, 

пднпснп група ппнуђача испуоава заједнп-кумулативнп, дпк ппдизвпђач не мпже дппуоавати пвај 

услпв за ппнуђача). 

 

У складу са шланпм 79. став 2. ЗЈН, Наручилац мпже, пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, да тражи 

пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да дпстави на увид пригинал или пверену кппију   

дпказа п  испуоенпсти услпва (није неппхпднп прилагати уз ппнуду), и тп: 

1.   Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра  (дпказ се 

дпставља кап пверена фптпкппија са датумпм пвере фптпкппије ппсле пбјављиваоа ппзива за 

дпстављаое ппнуда.Пвај дпказ ппнуђач дпставља и за ппдизвпђаче, пднпснп дпстављају сви чланпви 

групе ппнуђача); 

2.   Пптврду надлежнпг суда, пднпснп надлежне пплицијске управе (за правна лица: 1)извпд из казнене 

евиденције пснпвнпг суда на чијем је ппдручју седиште дпмаћег правнпг лица,пднпснп седиште 

представништва или пгранка странпг правнпг лица;  2)извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа 

(за прганизпвани криминал)Вишег суда у Бепграду; 3)увереое из казнене евиденције надлежне 

пплицијске управе Министарства унутрашоих ппслпва за закпнскпг заступника–захтев за издаваое 

пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалишта. За 

предузетнике: 1)увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства 

унутрашоих ппслпва–захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа или 

према месту пребивалишта. За физичка лица: увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске 

управе Министарства унутрашоих ппслпва-захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према 

месту рпђеоа или према месту пребивалишта.Наведени дпказ не мпже бити старији пд 2 (два) 

месеца рачунајући пд датума птвараоа ппнуда.Пвај дпказ ппнуђач дпставља и за ппдизвпђаче, 

пднпснп дпстављају сви чланпви групе ппнуђача); 

3.  За правна лица, предузетнике и физишка лица: Увереое Ппреске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је 

измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда. Наведени дпказ не мпже бити старији пд 
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2 (два) месеца рачунајући пд датума птвараоа ппнуда. Пвај дпказ ппнуђач дпставља и за ппдизвпђаче, 

пднпснп дпстављају сви чланпви групе ппнуђача; 

4. Пптврду Нарпдне банке Србије п брпју дана неликвиднпсти (наведени дпказ се дпставља кап пверена 

фптпкппија пптврде. Пвај дпказ дпставља самп ппнуђач, пднпснп група ппнуђача испуоава заједнп-

кумулативнп, дпк ппдизвпђач не мпже дппуоавати пвај услпв за ппнуђача). 

 

Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на увид 
тражене дпказе, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама надлежних 
пргана, с тим щтп треба да наведе интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни. 

Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију електрпнскпг 
дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп 
ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику. 

Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи  кпјима 
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.  

Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају дпкази из шлана 77. пвпг закпна, ппнуђаш мпже, 
уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу 
пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те 
државе. 

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шл. 80. Закпна, ппдизвпђаш мпра 
да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1 таш. 1) дп 4) Закпна за деп набавке кпји ће ппнуђаш 
изврщити прекп ппдизвпђаша - ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву ппдизвпђаша, пптписану пд стране 
пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни пбавезне 

услпве из шлана 75. став 1. Таш. 1) дп 4) Закпна - Изјава мпра бити пптписана пд стране нпсипца ппсла-
пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 
 

5. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ  

5.1 Језик на кпјем ппнуда мпра бити састављена  

Ппнуда мпра бити састављена на српскпм језику (псим изузетка - видети страну 6 КД).  

5.2 Начин на кпји ппнуда мпра бити сачиоена  

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти, (затвпрена на нашин да се 
приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара). 
На пплеђини кпверте навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на 
кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у 
заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпставити на адресу: Специјална бплница за плућне бплест „Др Васа Савић“ 
Зреоанин,Петефијева бр. 4, 23000 Зреоанин, са назнакпм:  
„Ппнуда за дпбрп – ТРАНСППРТНП – АМБУЛАНТНП  КПМБИ ВПЗИЛП, ЈНМВ бр. 1.1.8/17 - НЕ ПТВАРАТИ“. 
Ппнуда се сматра благпвременпм (без пбзира на нашин слаоа) укпликп је примљена пд стране нарушипца 
дп  24 .04.2017.гпдине дп 09,00 часпва. 
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти у кпјпј се ппнуда налази, пбележити време 
пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена 
неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће 
навести датум и сат пријема ппнуде. 
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Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, сматраће се 
неблагпвременпм. 
 

ППНУДА МПРА ДА САДРЖИ (ОБРАСЦЕ И ПРИЛОГЕ): 
 Пбразац I - ИЗЈАВA П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
МАЛЕ ВРЕДНПСТИ -Изјава мпра бити пппуоена, пптписана и пверена пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-
пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 

 Пбразац Iа - ИЗЈАВA П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
МАЛЕ ВРЕДНПСТИ ЗА ППДИЗВПЂАЧА - Изјава се дпставља самп у случају ппнуде кпја се даје са 
ппдизвпђачимаи у тпм случају изјаву дају сви ангажпвани ппдизвпђачи. 

  Пбразац II – Пбразац Ппнуде: Ппнуда мпра бити пппуоена, пптписана и пверена пешатпм пд стране 
пдгпвпрнпг – пвлащћенпг лица ппнуђаша. 
Наппмена: За групу ппнуђача, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла - пвлашћени 
члан групе ппнуђача. 

 Пбразац III - Пбразац структуре цене – мпрају бити унете цене у складу са упутствпм за пппуоаваое. 
Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг - пвлащћенпг лица 
ппнуђаша  
Наппмена: За групу ппнуђача, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла -пвлашћени 
члан групе ппнуђача. 

 Пбразац IV – Изјава п независнпј ппнуди - Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд 
стране пдгпвпрнпг – пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппсла – пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 

 Пбразац V – Изјава п пбавезама ппнуђача на пснпву члана 75 ст. 2 ЗЈН - Пбразац мпра бити пппуоен, 
пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг – пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппсла – 
пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 

 Пбразац VI – Изјава п финансијским средствима пбезбеђеоа - Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан 
и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг – пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппсла – пвлащћенпг 
шлана групе ппнуђаша. 

 Пбразац VII - Мпдел угпвпра –Пвлащћенп лице ппнуђаша или нпсипца ппсла - пвлащћенпг шлана групе 
ппнуђаша мпра да пппуни мпдел угпвпра, пптпище и пвери пешатпм на ппследопј страни, шиме пптврђује 
да прихвата све елементе мпдела угпвпра. 

 Пптврда/сертификат прпизвпђача или генералнпг увпзника или угпвпр са истима  да је ппнуђаш 
пвлащћен за прпдају ппнуђенпг дпбра – путнишкп-теретнпг впзила. 
Наппмена: Пптврду/сертификат/угпвпр ппнућач дпставља у виду непверене фптпкппије. 

 Пригиналне техничке пписе, брпшуре, или каталпге прпизвпђа (евентуална Изјава ппнуђаша). 

 Сппразум п заједничкпм наступу групе ппнуђача 
Наппмена: Сппразум се дпставља самп у случају ппднпшеоа заједничке ппнуде – ппнуде групе ппнуђача 
и исти пптписују сви чланпви групе ппнуђача. 

Пбрасце и изјаве тражене у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају бити оихпв саставни 
деп, пппуоавају се шиткп (преппручује се електрпнскп унпшеое), а пвлащћенп лице их пптписује и 
пверава пешатпм.  

5.3 Начин измене, дппуне и пппзива ппнуде у смислу члана 87. став 6. Закпна  

Ппнуђаш мпже у билп кпм тренутку пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда да измени, дппуни или пппзпве 
свпју ппнуду на исти нашин на кпји је ппднеп ппнуду, са пзнакпм: "Измена ппнуде", "Дппуна ппнуде" или 
"Пппзив ппнуде" за јавну набавку дпбара брпј 1.1.8/17. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп 
ппнуде меоа, пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш 
не мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду.  

5.4 Пбавештеое да ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да 
учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити да учествује у више заједничких 

ппнуда  
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Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или 
кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. У Пбрасцу ппнуде ппнуђаш 
навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, кап заједнишку ппнуду, 
или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем.  

5.5 Ппнуда са ппдизвпђачем  

Ппнуђаш кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем дужан је да:  
- у Пбрасцу ппнуде наведе ппщте ппдатке п ппдизвпђашу, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 
ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити 
прекп ппдизвпђаша;  
- за свакпг пд ппдизвпђаша дпстави дпказе п испуоенпсти услпва на нашин предвиђен у делу 4.2. 
кпнкурсне дпкументације.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.  
Ппнуђаш, пднпснп дпбављаш, у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 
набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  

5.6 Заједничка ппнуда  

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из 
групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи:  
- ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
групу ппнуђаша пред нарушипцем;  
- ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе. 
Нпсилац ппсла дужан је да:  
- у Пбрасцу ппнуде наведе ппщте ппдатке п свим ппнуђашима из групе ппнуђаша;  
- за свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша дпстави дпказе п испуоенпсти услпва на нашин предвиђен у 
делу 4.2 кпнкурсне дпкументације.  
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  

 

5.7 Заштита ппдатака 

Ппдаци кпје ппнуђаш пправданп пзнаши кап ппверљиве биће кприщћени самп за намену ппзива и неће 

бити дпступни никпм изван круга лица кпја буду укљушена у ппступак јавне набавке. Пви ппдаци неће 

бити пбјављени приликпм птвараоа ппнуда, нити у наставку ппступка или касније. 

Кап ппверљива, ппнуђаш мпже пзнашити дпкумента кпја садрже лишне ппдатке, а кпја не садржи ниједан 
јавни регистар или кпја на други нашин нису дпступна, кап и ппслпвне ппдатке кпји су прпписима или 
интерним актима ппнуђаша пзнашени кап ппверљиви. 
Наручилац ће кап ппверљива третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу великим слпвима 
имају исписану реч "ППВЕРЉИВП". 
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин. 
Акп се кап ппверљиви пзнаше ппдаци кпји не пдгпварају гпре наведеним услпвима, Нарушилац ће ппзвати 
ппнуђаша да уклпни пзнаку ппверљивпсти. Ппнуђаш ће тп ушинити такп щтп ће оегпв представник изнад 
пзнаке ппверљивпсти написати "ПППЗИВ", уписати датум, време и пптписати се. 
Акп ппнуђаш у рпку кпји пдреди Нарушилац не пппзпве ппверљивпст дпкумената, Нарушилац ће третирати 
пву ппнуду кап ппнуду без ппверљивих ппдатака. 
Неће се сматрати ппвeрљивим цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената 

критеријума и рангираое ппнуде. 

Нарушилац ће шувати кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде, дп истека рпка 
предвиђенпг за птвараое ппнуда. 
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5.8 Захтеви у ппгледу рпка важеоа ппнуде, рпка исппруке, гарантнпг рпка, места извршеоа 
набавке, начина и услпва плаћаоа  

- Рпк важеоа ппнуде: 30 (тридесет) календарских дана рашунајући пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. У 

слушају да ппнуђаш у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена. У слушају 

да ппнуђаш непрецизнп пдреди рпк важеоа ппнуде (нпр: пкп, пквирнп,пд - дп и сл.), иста ће се сматрати 

неприхватљивпм. 

- Рпк исппруке је не дужи пд  5  радних дана пд пптписиваоа Угпвпра и уплате впзила на рашун 
дпбављаша; 

- Местп исппруке: Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин, Петефијева бр. 4, 
Зреоанин; 

- Нашин и услпви плаћаоа: у рпку пд 7 дана пд дана дпстављаоа фактуре; 
- Гарантни рпкпви – видети у ппсебним услпвима; 
- У гарантнпм рпку је пбезбеђен сервис кпд пвлащћенпг сервисера. 

5.9 Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди  

Цена и све пстале вреднпсти у ппнуди се исказују у динарима.  
Накпн закљушеоа угпвпра цена се не мпже меоати.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. Закпна, 
пднпснп захтеваће детаљнп пбразлпжеое свих оених саставних делпва кпје сматра мерпдавним.  

5.10 Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде  

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или 
ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене 
недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј дпкументацији, најкасније пет дана пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуде. 
- Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде заинтереспванп 

лице ће упутити на адресу нарушипца: Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ 
Зреоанин, Петефијева бр. 4, Зреоанин; ,или електрпнску адресу: nabavka@plucna.co.rs, са назнакпм: 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације за јавну набавку, 
редни брпј 1.1.8/17.  

Нарушилац ће, у рпку пд три дана пд дана пријема захтева, пбјавити пдгпвпр на Ппрталу јавних набавки и 
на свпјпј интернет страници. 
Кпмуникација у вези са дпдатнпм инфпрмацијама, ппјащоеоима и пдгпвприма врщи се писаним путем, 
пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм, кап и пбјављиваоем пд стране нарушипца на 
Ппрталу јавних набавки.  
Акп нарушилац пдгпвпре ппщаље електрпнским путем или факспм, захтеваће пд заинтереспванпг лица да 
на исти нашин пптврди пријем пдгпвпра, щтп је заинтереспванп лице дужнп да ушини.  

 

5.11  Дпдатна пбјашоеоа и исправке ппсле птвараоа ппнуда 

Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша. 
Нарушилац не мпже да захтева, дпзвпли или ппнуди прпмену елемената ппнуде кпји су пд знашаја за 
примену критеријума за дпделу угпвпра, пднпснп прпмену кпјпм би се ппнуда кпја je непдгпварајућа или 
неприхватљива ушинила пдгпварајућпм, пднпснп прихватљивпм, псим акп другашије не прпизилази из 
прирпде ппступка јавне набавке. 
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша, да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда. 
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена.  
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Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву. 

5.12 Критеријум за дпделу угпвпра  

Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.  
Укпликп две или вище ппнуда имају исту ппнуђену цену, угпвпр ће бити дпдељен ппнуђашу кпји даје дужи 
рпк гаранције на ппрему из ппнуде.  
 

5.13 Разлпзи збпг кпјих ппнуда мпже бити пдбијена 

Нарушилац ће пдбити ппнуду акп је неблагпвремена, неприхватљива и непдгпварајућа, а све у складу са 

шланпм 3. ташкпм 31), 32) и 33) ЗЈН. Такпђе, нарушилац ће пдбити ппнуду и акп: 

1) ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 
2) ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи је пд прпписанпг; 

3) ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину ппнуде или није 

мпгуће уппредити је са другим ппнудама. 

Ппнуда ппнуђаша мпра да садржи сва дпкумента дефинисана кпнкурснпм дпкументацијпм.  

Кпмисија мпже пдбити ппнуду у складу са шланпм 82. ЗЈН. 
  

5.14 Пдлука п дпдели угпвпра и закључеое угпвпра 

Пквирни рпк у кпме ће Нарушилац дпнети Пдлуку п дпдели угпвпра је 5 (пет) дана пд дана јавнпг 

птвараоа ппнуда. 

Пдлуку п дпдели угпвпра, Нарушилац ће пбјавити на Ппрталу јавних набавки и интрнет страници у рпку пд 

3 (три) дана пд дана дпнпщеоа пдлуке.  

У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр, нарушилац 

мпже закљушити угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. Самп закљушен угпвпр сматраће 

се званишнпм пбавезпм нарушипца и никакве активнпсти се не мпгу заппшети пре негп щтп угпвпр буде 

закљушен.  

Угпвпр са најппвпљнијим ппнуђашем биће закљушен најкасније 8 (псам) дана пд дана истека рпка за 

ппднпщеое захтева за защтиту права. 

У складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) ЗЈН, укпликп је ппднета самп једна ппнуда, Нарушилац мпже 

закљушити угпвпр и пре истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права. 

 

5.15 Средствп финансијскпг пбезбеђеоа 

Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа угпвпра, преда Нарушипцу 
безуслпвну, непппзиву и наплативу на први ппзив, регистрпвану бланкп сплп меницу, кап пбезбеђеое за 
дпбрп извршеое ппсла у изнпсу пд 10% пд вреднпсти угпвпра без ппреза.  
Меница мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за пптписиваое,а уз исту 
мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое и кппија картпна деппнпваних пптписа.  
Меница мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије, а кап дпказ 
ппнуђаш, уз меницу, дпставља кппију захтева за регистрацију менице, пвпренпг пд ппслпвне банке 
ппнуђаша. 
Нарушилац ће унпвшити дату меницу укпликп изабрани ппнуђаш не буде изврщавап свпје пбавезе у 
рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм.  
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5.16 Пбавезе ппнуђача пп члану 74. став 2. и члану 75. став 2. Закпна  

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине 
трећих лица, снпси ппнуђаш.  
Ппнуђаш је дужан да при састављаоу свпје ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне 
средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  

 
5.17 Правп Наручипца да пбустави ппступак јавне набавке 

 
Нарушилац дпнпси пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке на пснпву извещтаја п струшнпј пцени 
ппнуда, укпликп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра.    
Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису 
мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступака пкпнша, 
пднпснп услед кпјих је престала пптреба за предметнпм јавнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у 
тпку исте бучетске гпдине, пднпснп у нареднпм перипду пд 6 месеци. 

5.18 Начин и рпк ппднпшеоа захтева за заштиту права  

Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има интерес за 
дпделу угпвпра и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп 
пдредбама Закпна. 
 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији 
за защтиту права у ппступцима јавних набавки.  
 
- Захтев за защтиту права дпставља се неппсреднп или преппрушенпм ппщиљкпм на адресу Специјална 

бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин, Петефијева бр. 4, Зреоанин; 
 или електрпнскпм ппщтпм nabavka@plucna.co.rs .Захтев за защтиту права се мпже дпставити на наведене 
нашине у тпку раднпг времена нарушипца (пд ппнедељка дп петка) пд 08:00 дп 14:00 шаспва. 
 
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим акп Закпнпм није другашије пдређенп.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда или 
кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца три дана пре 
истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у 
складу са шланпм 63. став 2. Закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а 
нарушилац исте није птклпнип.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из предхпднпг пасуса, сматраће се благпвременим укпликп је 
ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд 
дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.  
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке 
акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка 
за ппднпщеое захтева из пасуса 4. и 5. (три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, пднпснп 
најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда), а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг 
рпка.  
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг ппднпсипца 
захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап или 
мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 
пдредбама шлана 150. Закпна.  

mailto:nabavka@plucna.co.rs
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Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева за защтиту права, кпје 

садржи ппдатке прпписане Закпнпм. 
Захтев за заштиту права мпра да садржи све пбавезне елементе прпписане чланпм 151. ст 1. т. 1-7 
Закпна.  
Уз захтев за защтиту права прилаже се пптврда п уплати таксе.  
Такса се плаћа у изнпсу пд 60.000,00 динара какп следи:  

Сврха 
плаћаоа/уплате 

- Такса за захтев за защтиту права, Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа 
Савић“ Зреоанин, Петефијева бр. 4, Зреоанин;, ЈНМВ бр. 1.1.8/17 

кприсник/прималац Бучет Републике Србије  

щифра плаћаоа 153 (налпг за уплату), 253 (налпг за пренпс) 

брпј рашуна 840-471661-84  

Ближе упутствп п пппуоаваоу налпга за пренпс тј. уплатнице мпжете прпнаћи на интернет страници: 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html и на интернет страници 
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf  
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 

5.19 Рпк у кпјем ће бити закључен угпвпр п јавнпј набавци  

Нарушилац је дужан да угпвпр п јавнпј набавци дпстави ппнуђашу кпјем је угпвпр дпдељен у рпку пд 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права.  

Нарушилац ће, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна, пре истека рпка за ппднпщеое захтева за 
защтиту права, закљушити угпвпр п јавнпј набавци акп је ппднета самп једна ппнуда.  

Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, нарушилац мпже да 
закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем.  

  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
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II   ПП ББ РР АА ЗЗ АА ЦЦ   ИИ ЗЗ ЈЈ АА ВВ ЕЕ   ППППНН УУЂЂ АА ЧЧ АА   ПП   ИИ СС ПП УУООЕЕ ННПП СС ТТ ИИ   УУ СС ЛЛППВВ АА     

ИИ ЗЗ   ЧЧ ЛЛ ..   77 55 ..   ИИ   77 66 ..   ЗЗ АА КК ППНН АА     
-      У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" брпј 124/2012,14/2015 и 68/2015), ппд пунпм 

мпралнпм, материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу, у ппступку  ЈНМВ 1.1.8/17 – ТРАНСПОРТНО-
AMБУЛАНТНО КОМБИ ВОЗИЛО за пптребе Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ 
Зреоанин, Петефијева бр. 4, Зреоанин; 

, кап заступник ппнуђаша дајем следећу 

ИИ ЗЗ ЈЈ АА ВВ УУ   ПП   ИИ СС ПП УУ ОО АА ВВ АА ОО УУ   УУ СС ЛЛ ПП ВВ АА   ИИ ЗЗ   ЧЧ ЛЛ АА НН АА   77 55 .. ИИ   77 66 ..   ЗЗ ЈЈ НН     

УУ   ПП ПП СС ТТ УУ ПП КК УУ   ЈЈ АА ВВ НН ЕЕ   НН АА ББ АА ВВ КК ЕЕ   ММ АА ЛЛ ЕЕ   ВВ РР ЕЕ ДД НН ПП СС ТТ ИИ   

 

Ппнуђач: __________________________________________________________________________________, 

Седиште и адреса:_________________________________________________________________________,  

Матични брпј : ____________________________________________________________________________, 

ПИБ: ____________________________________________________________________________________, 

ИСПУОАВА ПБАВЕЗНЕ УСЛПВЕ,  и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

2) да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 

криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 

средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

3) да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике 

Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји; 

ИСПУОАВА ДПДАТНЕ УСЛПВЕ,  и тп: 

1) да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм  - да ппнуђаш није бип неликвидан дуже пд 7 
дана у 2016. гпдини; 

2) да распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм – да је ппнуђаш пвлащћен за прпдају ппнуђенпг 
дпбра (дпказ у прилпгу). 

 

У _______________________                                                                 Пвлашћенп лице ппнуђача       

Дана______________гпдине                                           

 М.П.        _________________________ 

Наппмене: 
Изјаву даје ппнуђач за сампсталне ппнуде и ппнуде са ппдизвпђачима и нпсилац ппсла-пвлашћени члан групе ппнуђача за 
ппнуду кпју ппднпси група ппнуђача. 
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66 .. аа   ППББ РР АА ЗЗ АА ЦЦ   ИИ ЗЗ ЈЈ АА ВВ ЕЕ   ППППНН УУ ЂЂАА ЧЧ АА   ПП   ИИСС ПП УУООЕЕННПП СС ТТ ИИ   УУ СС ЛЛППВВ АА     

ИИ ЗЗ   ЧЧ ЛЛ ..   77 55 ..   ИИ   77 66 ..   ЗЗ АА КК ППНН АА     
      

- У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС", брпј 124/2012,14/2015 и 68/2015), ппд пунпм 

мпралнпм, материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу, у ппступку ЈНМВ 1.1.8/17 – ТРАНСПОРТНО-
АМБУЛАНТНО КОМБИ ВОЗИЛО за пптребе Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ 
Зреоанин, Петефијева бр. 4, Зреоанин; кап заступници ппнуђаша и ппдизвпђаша дајемп следећу 

 

ИИ ЗЗ ЈЈ АА ВВ УУ   ПП   ИИ СС ПП УУООААВВ ААООУУ   УУ СС ЛЛППВВ АА   ИИ ЗЗ   ЧЧ ЛЛ ААННАА   77 55 ..   ИИ   77 66 ..   ЗЗ ЈЈ НН     

УУ   ПППП СС ТТ УУ ПП КК УУ   ЈЈ АА ВВ НН ЕЕ   НН АА ББ АА ВВ КК ЕЕ   ММААЛЛ ЕЕ   ВВ РР ЕЕ ДД ННПП СС ТТ ИИ   зз аа   пп оо дд ии зз вв оо ђђ аа чч аа   

Ппдизвпђач: ______________________________________________________________________________, 

Седищте и адреса:_________________________________________________________________________,  

Матишни брпј : ____________________________________________________________________________, 

ПИБ: ____________________________________________________________________________________, 

Испуоава услпве из члана 75 и 76 ЗЈН. 

 

 

 

У _______________________                                                            Пвлашћенп лице ппнуђача       

Дана______________гпдине                                           М.П.        __________________________ 

У _______________________                                                         Пвлашћенп лице ппдизвпђача       

Дана______________гпдине                                           М.П.        __________________________ 

Наппмене: 
Укпликп ппнуђач наступа са више ппдизвпђача, пвај пбразац изјаве фптпкппирати и пппунити за свакпг 
ппдизвпђача. Пвај пбразац пптписују и пверавају печатпм пвлашћена лица ппнуђача и ппдизвпђача. 
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II II   ПП ББ РР АА ЗЗ ААЦЦ   ППППНН УУДД ЕЕ     
- Ппнуда брпј __________ пд __________ гпдине за ЈНМВ 1.1.8/17 – ТРАНСПОРТНО-АМБУЛАНТНО 

КОМБИ ВОЗИЛО за пптребе Специјална бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин, 
Петефијева бр. 4, Зреоанин; 

ПП ПП ДД АА ЦЦ ИИ   ПП   ПП ПП НН УУ ЂЂ АА ЧЧ УУ   

НАЗИВ   

АДРЕСА   

МЕСТП/ППШТАНСКИ БРПЈ  

ППШТИНА  

ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ  

ТЕЛЕФПН  

ТЕЛЕФАКС  

Е-MAIL  

МАТИЧНИ БРПЈ  

РЕГИСТАРСКИ БРПЈ  

ШИФРА ДЕЛАТНПСТИ  

ПИБ  

ПБВЕЗНИК ПДВ (да/не)  

ТЕКУЋИ РАЧУН  

БАНКА  

ПВЛАШЋЕНП ЛИЦЕ  

22 ..   ННАА ЧЧ ИИНН   ППППДДННППШШЕЕООАА   ППППНН УУДД АА  (запкружити начин ппднпшеоа ппнуда) 
 

а) сампсталнп           

б) са ппдизвпђашем (уписати брпј ппдизвпђаша) 

- прпценат ушещћа ппдизвпђаша у заједнишкпј ппнуди     

-деп предмета набавке кпји се врщи прекп ппдизвпђаша_______________ 

 ц) заједнишка ппнуда 
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33 .. ПП ПП ДД АА ЦЦ ИИ   ПП   ПП ПП ДД ИИ ЗЗ ВВ ПП ЂЂ АА ЧЧ УУ   

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА  

АДРЕСА ППДИЗВПЂАЧА  

МЕСТП/ППШТАНСКИ БРПЈ  

ППШТИНА  

ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ  

ТЕЛЕФПН  

ТЕЛЕФАКС  

Е-MAIL  

МАТИЧНИ БРПЈ  

РЕГИСТАРСКИ БРПЈ  

ШИФРА ДЕЛАТНПСТИ  

ПИБ  

ПБВЕЗНИК ПДВ (да/не)  

ТЕКУЋИ РАЧУН  

БАНКА  

ПВЛАШЋЕНП ЛИЦЕ  

 

Наппмена: Пвај пбразац пппуоава пнај ппнуђач кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђачем. Укпликп ппнуђач наступа са 

већим брпјем ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у 

дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђача. 
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44 ..   ППППДДААЦЦИИ   ПП   УУ ЧЧ ЕЕ СС НН ИИКК УУ   УУ   ЗЗ АА ЈЈ ЕЕ ДДННИИЧЧ КК ПП ЈЈ   ППППНН УУ ДДИИ   
 

1) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

 Адреса  

 Матишни брпј  

 ПИБ  

 Кпнтакт пспба  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 

изврщити ппдизвпђаш 
 

 Деп предмета набавке кпји ће изврщити 

ппдизвпђаш 
 

2) Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

 Адреса  

 Матишнибрпј  

 ПИБ  

 Кпнтактпспба  

 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће 

изврщити ппдизвпђаш 
 

 Деп предмета набавке кпји ће изврщити 

ппдизвпђаш 
 

 

У прилпгу ппнуде, дпстављамп СППРАЗУМ групе ппнуђаша брпј _______________ пд ____________ гпдине 
(уписати) кпјим се, међуспбнп и према Нарушипцу пбавезујемп на изврщеое предметне јавне набавке а 
кпји садржи све ташке шлана 81 став 4. Закпна, пптписан пд пдгпвпрних лица и пверен званишним пешатпм 
свакпг пд ппнуђаша. 

 

Наппмена:  
Пбразац пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у 

заједничкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 

примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
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55 ..   ППППИИ СС   ПП РР ЕЕ ДДММЕЕ ТТ АА   ННАА ББ АА ВВ КК ЕЕ     

- НАБАВКА НПВПГ ТРАНСППРТНП-АМБУЛАНТНПГ КПМБИ ВПЗИЛА– ЈНМВ 1.1.8/17 

НПВП ТРАНСППРТНП-АМБУЛАНТНП 

ВПЗИЛП 

Јед. 

мере 

Кплишина 

Марка:_____________________ 

Тип:_______________________ 

кпм 1 

1. Укупнп (без ПДВ-а): 
 

2. ПДВ  

3. Укупнп (са ПДВ-пм)   

 

 Рпк важеоа ппнуде:_________дана пд дана птвараоа ппнуде (не краћи пд 30 дана). 

 Рпк исппруке:     дана пд дана закљушеоа Угпвпра п јавнпј набавци (дп 5 дана). 

 Местп исппруке: __________________________________________________ (седиште Наручипца). 

 Гаранција за квалитет ппнуђених дпбара у трајаоу пд: 

 ______  гпдине за мптпр (минимум 4 гпдине, или 120.000 килпметара); 

 ______ гпдине за ппмпщћ на путу (минимум 4 гпдине, на теритприји Србије и Еврппе); 

 ______ гпдине за карпсерију (минимум 6 гпдина). 

 Пвлащћени сервис – адреса: ______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

(улица и брпј, местп – теритприја града Зреоанина) 

 У гарантнпм рпку је пбезбеђен сервис кпд пвлащћенпг сервисера. 

 Нашин плаћаоа: Максималан рпк плаћаоа 7 дана пд дана пријема исправнпг рашуна, у складу са 

ликвидним мпгућнпстима Нарушипца. 

 

 

У _______________________                                                                  Пвлашћенп лице ппнуђача       

Дана______________гпдине                                           

 М.П.        _________________________ 

 

Наппмене:  

Пбразац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни ппдаци кпји су у 
пбрасцу ппнуде наведени. 
За групу ппнуђача, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла - пвлашћени члан групе ппнуђача. 
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II II II   ППББ РР АА ЗЗ ААЦЦ   СС ТТ РР УУ КК ТТ УУ РР ЕЕ   ППППНН УУЂЂ ЕЕ НН ЕЕ   ЦЦ ЕЕ НН ЕЕ   
- за ЈНМВ 1.1.8/17 – ТРАНСПОРТНО-АМБУЛАНТНО КОМБИ ВОЗИЛО за пптребе Специјална бплница 

за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин, Петефијева бр. 4, Зреоанин; 
 
 

Назив впзила 
(марка, тип, пзнака) 

Јед. 
мере 

Кпли
чина 

Ппнуђена цена 
без ПДВ 

ПДВ 
Ппнуђена цена са 

ПДВ 

1.  2. 3 3. 4 4.  5.  6.  

 
 
 
 
 
 

Кпм 1    

 
Упутствп за пппуоаваое: 
Кплпна 1 – Ппнуђаш уписује назив нпвпг впзила (марка,тип, пзнака) кпје пп свпјим карактеристикама 
треба у пптпунпсти да пдгпвара технишкпј спецификацији захтеванпг впзила из кпнкурсне дпкументације; 
Кплпна 4 – Ппнуђаш уписује јединишну  цену за нпвп впзилп у РСД без ПДВ; 
Кплпна 5 – Ппнуђаш уписује изнпс ПДВ у РСД; 
Кплпна 6 – Ппнуђаш уписује укупну ппнуђену цену у РСД са ПДВ (збир кплпне 4 и 5). 
 
 
 
 

 

У _______________________                                                                   Пвлашћенп лице ппнуђача       

Дана______________гпдине                                           

 М.П.        _________________________ 

 
 
Наппмена:  
Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен печатпм пд стране пдгпвпрнпг - пвлашћенпг лица ппнуђача. 
За групу ппнуђача, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла -пвлашћени члан групе ппнуђача 
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II VV   ПП ББ РР АА ЗЗ ААЦЦ   ИИ ЗЗ ЈЈ АА ВВ ЕЕ   ПП   НН ЕЕ ЗЗ АА ВВ ИИ СС ННПП ЈЈ   ППППНН УУДДИИ     

 

У складу са шланпм 26. став 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" брпј 124/2012,14/2015 и 68/2015), ппд пунпм 

мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша дајем следећу 

ИИ ЗЗ ЈЈ АА ВВ УУ   ПП   НН ЕЕ ЗЗ АА ВВ ИИ СС НН ПП ЈЈ   ПП ПП НН УУ ДД ИИ   

Ппнуђач: ________________________________________________________________________________, 

Седиште и адреса 

_________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________,  

Матични брпј : _____________________________________________________________, 

ПИБ: ______________________ 

- Изјављујем, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу  да ппнуду брпј 

_________________ пд ____________ гпдине, припремљену на пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуда за 
ЈНМВ брпј 1.1.8/17 - ТРАНСППРТНП-АМБУЛАНТНП КПМБИ ВПЗИЛП за пптребе Специјална 
бплница за плућне бплести „Др Васа Савић“ Зреоанин, Петефијева бр. 4, Зреоанин;, ппднпсимп 
независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или заинтереспваним лицима.   

 

 

У _______________________                                                      Пвлашћенп лице ппнуђача       

 

Дана______________гпдине                                     М.П.      __________________________ 
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VV   ПП ББ РР АА ЗЗ АА ЦЦ   ИИ ЗЗ ЈЈ АА ВВ ЕЕ   ПП   ПП ББ АА ВВ ЕЕ ЗЗ ААММАА   ППППНН УУЂЂ АА ЧЧ АА     

НН АА   ПП СС ННППВВ УУ   ЧЧ ЛЛАА ННАА   77 55 ..   СС ТТ АА ВВ   22 ..   ЗЗ АА КК ППНН АА   

 

за јавну набавку ТРАНСППРТНП-АМБУЛАНТНП КПМБИ ВПЗИЛП у ппступку ЈНМВ брпј 1.1.8/17 

На пснпву шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, ппнуђаш ____________________________, 
са седищтем у ____________________, ул. _______________________, бр. _____, даје следећу  

 

И З Ј А В У  

Изришитп навпдим да сам ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немам 
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде.  

 

Дана__________2017.       Пптпис пвлащћенпг лица 
          М.П. 

У ___________________        ______________________ 
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VI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ФИНАНСИЈСКПМ СРЕДСТВУ ПБЕЗБЕЂЕОА 

 

за јавну набавку ТРАНСППРТНП-АМБУЛАНТНП КПМБИ ВПЗИЛП у ппступку ЈНМВ брпј 1.1.8/17 

дајем следећу 

 

И З Ј А В У  

 

 У слушају да ми буде дпдељен угпвпр, сагласан сам да ћу у рпку пд 7 дана пд дана закљушеоа 
угпвпра, предати Нарушипцу безуслпвну, непппзиву и наплативу на први ппзив, регистрпвану бланкп сплп 
меницу са менишним пвлащћеоем на изнпс пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без ппреза, са рпкпм 
важнпсти кпји је 30 дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла, кпја представља средствп 
финансијскпг пбезбеђеоа и кпјпм се гарантује дпбрп изврщеое ппсла, на нашин какп је тп захтеванп у 
Кпнкурснпј дпкументацији. 

  

Сагласан сам и да, у слушају неизврщаваоа угпвпрних пбавеза у рпкпвима и на нашин предвиђен 

угпвпрпм, нарушилац реализује средствп финансијскпг пбезбеђеоа. 
 

 

 

Дана__________        Пптпис пвлащћенпг лица 

          М.П. 

У ___________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

Наппмене: 

Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен печатпм пд стране пдгпвпрнпг – пвлашћенпг лица ппнуђача или 

нпсипца ппсла – пвлашћенпг члана групе ппнуђача. 
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VV II II   ММППДД ЕЕ ЛЛ   УУ ГГ ПП ВВ ПП РР АА     
 

 
 
 
 
 

 
 

УУ ГГ ПП ВВ ПП РР   

ПП   ЈЈ АА ВВ НН ПП ЈЈ   НН АА ББ АА ВВ ЦЦ ИИ ММ АА ЛЛ ЕЕ   ВВ РР ЕЕ ДД НН ПП СС ТТ ИИ   

  ЗЗ АА   ДД ПП ББ РР ПП   

ТТ РР АА НН СС ПП ПП РР ТТ НН ПП   ––   АА ББ ММ УУ ЛЛ АА НН ТТ НН ПП   КК ПП ММ ББ ИИ   ВВ ПП ЗЗ ИИ ЛЛ ПП     
 
 

 Закљушен дана  _________ 2017. гпдине у Зреоанину,  између:  
 

1. 1.НАРУЧИЛАЦ: СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БПЛЕСТИ 
      ''ДР ВАСА САВИЋ'' ЗРЕОАНИН, ул. Петефијева 4,  Зреоанин 

      кпга заступа Prim. mr med. sc. dr Светлана Јпванпвић  

      Матични брпј: 08671923   

            ПИБ: 101161066  

            Текући рачун: 840-471661-84 

 (у даљем тексту: Наручилац ) и  

2.ППНУЂАЧ : ________________________________________________________________________________ 

(назив, местп, адреса), МБ _______________________, ПИБ ____________________, рашун брпј 

____________________________, кпга заступа _____________________________________________ 

(у даљем тексту: Исппручилац) 

и са ппнуђашима из групе ппнуђаша/са ппдизвпђашима: 

1) ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(акп ппнуђач учествује у групи ппнуђача прецртати „са ппдизвпђачима“, акп наступа са ппдизвпђачима 

прецртати „са ппнуђачима из групе ппнуђача“ и пппунити ппдатке) 

 
 

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују да се пвај угпвпр закљушује на пснпву дпстављене ппнуде 
Исппручипца брпј ____________ пд _________ 2017. гпдине, кпја је прихваћена пд стране Нарушипца и 
заведена ппд дел. брпјем ___________ пд _________ 2017. гпдине, у ппступку ЈНМВ бр. 1.1.8/17 
(ТРАНСППРТНП-АМБУЛАНТНП КПМБИ ВПЗИЛП за пптребе Специјалне бплнице за плућне бплести „Др 
Васа Савић“ Зреоанин) и кпја је  саставни деп пвпг Угпвпра (у даљем тексту: Ппнуда). 
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Члан 1.  
Предмет пвпг угпвпра је набавка нпвпг трансппртнп-амбулантнпг кпмби впзила марке 
_____________________________, у свему према усвпјенпј Ппнуди, кпја се налази у прилпгу и саставни је 
деп пвпг угпвпра. 

 

Члан 2. 

Вреднпст угпвпренпг дпбра из шлана 1 пвпг угпвпра изнпси __________________________ динара без ПДВ, 
пднпснп __________________________ динара са ПДВ. 
Ппнуђена цена је фиксна и не мпже се меоати за цеп угпвпрени перипд. 

 
Члан 3. 

Нарушилац се пбавезује да плати вреднпст угпвпренпг дпбра из шлана 2 пвпг угпвпра на рашун 
Исппрушипца у рпку не дужем пд 7 дана пд дана пријема исправнпг рашуна, а у складу са свпјим 
ликвидним мпгућнпстима. 

 
Члан 4. 

Исппрушилац се пбавезује да угпвпренп дпбрп из шлана 1 пвпг угпвпра исппруши Нарушипцу, п свпм 
трпщку,  у рпку пд  ________ дана пд дана пптписиваоа угпвпра. 
Местп исппруке је седищте Нарушипца. 
Исппрушилац снпси ризик за слушајну прппаст или пщтећеое дпбра дп приспећа на местп исппруке, а пд 
тпг тренутка ризик снпси Нарушилац. 
Утврђени рпк исппруке је фиксни и не мпже се меоати без сагласнпсти Нарушипца. 

 
Члан 5. 

Приликпм исппруке предметнпг дпбра сашиоава се Записник п примппредаји, кпји пптписују пвлащћени 
представници Нарушипца и Исппрушипца и исти представља пснпв за издаваое рашуна. 
На дан исппруке впзила, Исппрушилац предаје Нарушипцу пверене гарантне листпве. 
Исппрушилац је пдгпвпран укпликп исппруши дпбрп кпје не пдгпвара захтеваним технишким 
карактеристикама. 
 

Члан 6. 
У слушају видљивих недпстатака, упшених приликпм исппруке впзила, пвлащћенп лице Нарушипца неће 
пптписати Записник п примппредаји, а Исппрушилац се пбавезује да птклпни недпстатке у щтп краћем 
рпку, у складу са Ппнудпм и пвим угпвпрпм. 
 

Члан 7. 
За све упшене недпстатке – скривене мане, кпје нису биле упшене у мпменту исппруке, већ су се исппљиле 
тпкпм упптребе, Нарушилац ће рекламацију са Записникпм п недпстацима дпставити Исппрушипцу 
најкасније у рпку пд 2 (два) дана пп утврђиваоу недпстатака. 
Исппрушилац се пбавезује да, најкасније у рпку пд 7 (седам) дана пп пријему рекламације птклпни 
недпстатке или рекламиранп впзилп замени исправним. 
 

Члан 8. 
Гарантни рпк за дпбрп из шлана 1 пвпг угпвпра изнпси: 

 ______  гпдине за мптпр (минимум 4 гпдине, или 120.000 килпметара); 

 ______ гпдине за ппмпщћ на путу (минимум 4 гпдине, на теритприји Србије и Еврппе); 

 ______ гпдине за карпсерију (минимум 6 гпдина). 

 За исппрушенп дпбрп, Исппрушилац пбезбеђује пвлащћени сервис на теритприји града 

Зреоанина  у гарантним рпкпвима. 

 
Члан 9. 
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Исппрушилац је дужан да у рпку пд 10 дана пд дана закљушеоа угпвпра, преда у деппзит безуслпвну, 
непппзиву и наплативу на први ппзив, регистрпвану бланкп сплп меницу са менишним пвлащћеоем на 
изнпс пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра без ппреза, са рпкпм важнпсти кпји је 30 дана дужи пд истека 
рпка за кпнашнп изврщеое ппсла, кпја представља средствп финансијскпг пбезбеђеоа и кпјпм се 
гарантује дпбрп изврщеое ппсла. 
Истпвременп са предајпм менице и менишнпг пвлащћеоа из става 1 пвпг шлана, Исппрушилац се пбавезује 
да Нарушипцу преда и кппију картпна са деппнпваним пптписпм пвлащћенпг лица Исппрушипца и кппију 
захтева/пптврде ппспвне банке да је дпстављена меница заведена у Регистар меница НБС. 
 

 

Члан 10. 

Исппрушилац  је дужан да пбавезе кпје прпизилазе из пвпг угпвпра изврщава у складу са пвим угпвпрпм. 

Укпликп Исппрушилац не изврщи пбавезе према пдредбама пвпг угпвпра, Нарушилац ће, на име дпбрпг 
изврщеоа ппсла, унпвшити средствп финансијскпг пбезбеђеоа ппднетп пд стране Исппрушипца. 

 

Члан 11. 

Угпвпр се закљушује на пдређенп време, дп кпнашне реализације свих угпвпрних пбавеза, а ступа на снагу 

данпм пптписиваоа пд стране пвлащћених представника угпвпрних страна. 

 
Члан 12. 

На сва питаоа кпја нису регулисана пвим угпвпрпм, примеоују се пдредбе Закпна п пблигаципним 
пднпсима, кап и пдредбе псталих закпнских и ппдзакпнских прпписа кпји регулищу пву пбласт. 
 

Члан 13. 
Угпвпрне стране су сагласне да се евентуални сппрпви пп пвпм Угпвпру рещавају сппразумнп, а у слушају 
да тп није мпгуће, угпварају стварну надлежнпст суда у Зреоанину. 

 
Члан 15. 

Пвај Угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) истпветна примерка, пп 2 (два) примерка за пбе угпвпрне стране. 
 
 
 
 
 
 

                                Исппрушилац 
        
 

                                                     _____________________________ 

 

 

 

 

 

Наппмене: 

 Мпдел  угпвпра  пппунити,  пптписати и пверити. 

Укпликп ппнуђач ппднпси заједничку ппнуду, пднпснп ппнуду са учешћем ппдизвпђача, у мпделу угпвпра мпрају 
бити наведени сви ппнуђачи из групе ппнуђача, пднпснп сви ппдизвпђачи. 
За групу ппнуђача, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла - пвлашћени члан групе ппнуђача. 
Мпдел угпвпра представља садржину угпвпра кпји ће бити закључен са изабраним ппнуђачем, акп ппнуђач без 
пправданих разлпга пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, накпн штп му је угпвпр дпдељен, Наручилац ће, 
Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне референце. 
  



    28/28 
 
 

 

VV II II II   ППББ РР АА ЗЗ ААЦЦ  ТТ РР ППШШККППВВ АА   ПП РР ИИПП РР ЕЕММЕЕ   ППППНН УУДД ЕЕ  

за јавну набавку ТРАНСППРТНП-АМБУЛАНТНП КПМБИ ВПЗИЛП у ппступку ЈНМВ брпј 1.1.8/17. 

 

Редни 

брпј 
ВРСТА ТРПШКПВА ИЗНПС 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

УКУПНП динара:  

 

Наппмена:  
Трпшкпве припремаоа и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд Наручипца накнаду 
трпшкпва, псим у случајевима и на начин предвиђен чланпм 88. став 3. Закпна п јавним набавкама. 
Укпликп ппнуђач кап саставни деп ппнуде дпстави пвај пбразац (пппуоен, пптписан пд стране пвлашћенпг лица 
ппнуђача и пверен печатпм), сматраће се да је ппнуђач дпставип Захтев за накнаду трпшкпва. 
 
 
 

У _______________________                                                            Пвлашћенп лице ппнуђача       

 

Дана______________гпдине                                           М.П.        _________________________ 

 

 
 
 

 
 
 


