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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број:          

404-37/2017-IV од 16.10.2017. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број                         

404-37/2017-IV од 16.10.2017. припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности 

Набавка санитетског возила 

ЈН бр. 404-37/2017-IV 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

 

1. Предмет јавне набавке  
 
Предмет јавне набавке бр. 404-37/2017-IV су добра – Набавка санитетског возила.  

 

Шифра из ОРН: 34114121 – санитетска возила. 

  
 

2. Партије 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

Техничке карактеристике (спецификације) које мора поседовати санитетско возило које 
је предмет ове јавне набавке су следеће: 
 
Стање возила: ново и некоришћено. 
 

Р
е
д

. 
б

р
. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
 

Да / Не 

 
 

Коментар 

1 2 3 4 

1 Карактеристике возила   

Мин. висина (mm) 2450-2500   

Дужина (mm) 5500-5550   

Међуосовинско растојање (mm) 3650-3700   

Ширина (без бочних 
ретровизора) (mm) 

2050-2100   

Дужина товарног простора (mm) 3050-3100   

Макс. ширина товарног 
простора (mm) 

1700-1800   

Унутрашња ширина између 
лукова точкова (mm) 

1350-1400   

Број врата 4/5   

Емисионе норме (минимум) Euro5   

Гориво dizel   

Запремина мотора у cm³ 2250-2300   

Снага мотора (kW) 92-95   

Мењач (мануелни са 6+1) MT6   

Спољашњи ретровизор са 
електричним погоном и 
грејачем. 

да   

Резервоар за гориво  од 80 l   

Клизна врата без прозора, 
десна бочна 

да   

Отварање задњих врата за 180º 
(двокрилна) 

да   
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Товарни простор одвојен од 
путничког металном преградом 

да   

Каросерија без прозора, лева 
страна 

да   

Број седишта: 1 + 4 (возач, 
дупло сувозачево седиште + 2 у 
простору за пацијенте) 

да   

Вишеструко подесиво седиште 
возача 

да   

Сва седишта са наслоном за 
главу и сигурносним појасевима 

да   

Централно закључавање са 
даљинском командом 

да   

Бочне маркер лампе да   

Мануелно подешаванје 
предњих светала 

да   

Електрично подешавање 
предњих светала 

да   

Мануелни клима уређај да   

Путни рачунар да   

Темпомат да   

Паркинг сензори са задње 
стране 

да   

Ваздушни јастук за возача да   

Електро подесиви ретровизори 
са грејачем 

да   

ABS, ASR, ESP да   

Кодиран кључ 2 ком да   

Поклопац резервоара са 
закључавањем 

да 
  

Серво управљач подесив по 
висини 

да 
  

Централна електрична 
утичница 12В 

да 
  

Полен филтера да   

Наслон за руку на предњем 
седишту за возача 

да 
  

Радио R15 BT USB (Тунер, 
AUX-IN, Интегрисани дисплај, 
команде на волану, 

да 
  

CD,MP3, Bluetooth i USB 
конекција, 2 x 15W Звучници) 

да 
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Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном 
документацијом из табеле техничке спецификације. 
Понуђач обавезно попуњава колоне 3 и 4 у табели техничких карактеристика на начин што 
у предвиђена поља уноси захеване податке и то:  
Колону број 3 – „Да/Не“, понуђач  попуњава са речима ДA или НЕ, односно да ли понуђени 
уређај испуњава или не испуњава захтевану техничку карактеристику. 
Све понуде чије су техничке карактеристике  једнаке овим или боље од њих, сматраће се 
одговарајућима. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање, већ ће бити одбијене 
као неодговарајуће.  
У колону број 4 - "Коментар" понуђач је дужан да прецизно наведе број стране из каталога или 

прилога у коме је описана тражена  карактеристика. 

 
ОПРЕМА:  
 
Електрична инсталација: 

• конструкција акумулатора и свих његових прикључака мора бити таква да се избегне 

могућност случајног кратког споја 

• електрични систем мора бити у стању да задржи резерву снаге за поновно покретање 

моторног возила 

• капацитет акумулатора, минимум 70 Ah (12 V) 

• снага алтернатора (генератора) минимум 960 W 
• спољни конектор способан за пуњење акумулатора и других апаратакоји не сме да излази из 
возила више од 20 mm или да буде затворен поклопцем у нивоу возила  
• спољни конектор мора бити за 220 V / 240 V "мушки" и мора бити постављен на предњу 
страну возила са возачеве стране 
• болеснички простор мора бити опремљен са минимум 4 утичнице на 12 V  и минимум  једном  
за 220 V  
• сва струјна кола у болесничком простору треба да имају одвојене осигураче лако доступне 
• морају постојати најмање два струјна кола тако да прекид једног не прекида сва светла или 
прикључене медицинске уређаје 
• електрични водови морају издржати веће оптерећење него што је укупно оптерећење 
осигурача и аутоматског прекидача и максимално оптерећење свих укључених инсталираних 
апарата 

Задње светло за маглу да   

Мултифункционални дисплеј да   

Селективно закључавање врата да   

Раткапне на точковима да   

Челични точак 16“ да   

Резервни точак пуних 
домензија, са алатом за замену 
точка 

да 
  

Радио R15 BT USB (Тунер, 
AUX-IN, Интегрисани дисплај, 
команде на волану, 

да 
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• електрични водови не смеју бити лоцирани или прелазити кроз део назначен за инсталације 
за медицински гас-плин 
• где постоје системи различите волтаже излази морају бити специфични за одређену волтажу 
• електрични генератор мора бити способан за достављање константног снабдевања од 40 % 
од снаге генератора 
• електрични систем у санитетским возилима мора садржати најмање 4 подсистема: 
• основни систем у возилима без опреме 
• систем за снабдевање за посебно монтиране уређаје 
• систем за снабдевање за болеснички простор 

• cистем за снабдевање за комуникациони систем 

• основни систем возила не сме користити ниједан други систем  
• све електро инсталације морају најмање да издрже оптерећење свих инсталираних електро 
уређаја 

 

 

Одељак за пацијента: 

• Димензије простора за пацијенте: 

- Ширина не сме бити мања од 1650 mm 

- Дужина од задње стране до преграде не сме бити мања од 2900 mm мерено у висини носила 

- Висина од пода до плафона не сме бити мања од  1750 mm 

- Висина од пода до горњег ниво носила не сме бити мања од 500 мм 

 

Возило мора бити опремљено са минимум једним визуелним системом и једним аудио 

системом упозорења. Визуелни систем упозорења се налази на крову возила.   

Визуелни систем - ротациона светла се налазе у једној конзоли и простиру се целом ширином 

крова. 

Плава светла на бранику минимум 2 комада 

Електрична сирена са минимум две мелодије 

Вентилациони систем: Мора да обезбеди минимум 20 измена ваздуха у болесничком простору 

на час 

 

Грејање и хлађење у простору за пацијенте: 

• поред грејања/проветравања возачког простора, треба да постоји систем грејања у 

болесничком простору – додатни независни грејач  

• грејање болесничког простора мора да има команде у болесничком простору 

• инсталације морају спречити улазак издувних гасова у болеснички простор 

• Поред клима уређаја који  хлади возачки простор, треба да постоји систем хлађења 

болесничког дела. Систем се састоји од додатног испаривача који је прикључен на климу 

возила. У болесничком простору температура и проток хладног ваздуха се задају командама 

из болесничког простора.  

• Елементи клима уређаја не смеју да одступају од фабрички прописаних димензија 

 

Графичко обележавање возила: 

• међународни знак ургентне медицине минимум виcине 450 mm  на задњим деловима бочних 

страна и на стаклима оба крила задњих врата – рефлектујуће боје 
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• црвена трака минимум ширине 180 mm по целом обиму возила и обода крова - рефлектујуће 

боје. 

• натпис на предњој страни возила са минималном величином слова од 150 мм читљив преко 

ретровизора и у рефлектујућој фолији 

• назив крајњег корисника на возачким и сувозачким вратима 

 

 

Фиксни кисеонички сет 

Кисеоничка боца од 10 l,  

Простор за фиксирање минимум 2 кисеоничке боце 

Умањивач притиска са 150/5 бара са манометром 

Кисеоничка утичница минимум 2 комада 

Протокомер од 0 до 15 l/мин, са овлаживачем, маском и кисеоничким цревом 

 

Хидраулична платформа за прихват носила 

Платформа поседује хидрауличко-механички систем за поништавње вибрација у вожњи. 

 

Аспиратор 

Аутоматско пуњење батерија 

Погодан за рад на терену 

Кућиште од високо отпорне пластике 

Треба да садржи поликарбонатну аутоклавабилну посуду од мин 1000 ml. Са затварајућим 

вентилом у случају препуњености 

Треба да садржи антибактеријски хидрофобни филтер, припадајуће аутоклавабилне 

силиконске цеви, конусни завршетак 8mm са аспирационом CH20 канилом 

Вакум мин -0,75 bar 

Проток мин 15lit/min 

Маса до 5kg 

 

 

Сет крагни за имобилизацију врата 

3 ком различизих величина 

Брзо и једноставно намештање 

 

 

Зидни мерач притиска 

Од чврстог кућишта са великим бројчаником пречник 140mm  

 

 

Аутоматско дводелно носило  

Носило је израђено од алиминијума 

Носило са точковима самоутоварног типа са анатоским непромочивим душеком 

Нисила морају да омогуће постављање пацијента у Транделембург позицију 

Носило је дводелно, (носило + колица) и мора да поседује 4 телескопске ручице за ношење 

Пречник точкова мора да буде минимум 150mm 

Носило мора да има могућност складиштења спиналне даске у носилу 

Носило мора да поседује бочне оградице 

Дужина носила – минимум 1900mm 

Ширина носила – минимум 500mm 

Подизање узглава возила минимум од 0-70 степени 
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Носивост носила – минимум 170 kg 

 

 

Kардиолошка столица 

Димензије: 

Висина са наслоном минимум 900 mm 

Минимум ширина 500 mm 

Дужина седалног дела минимум 700 mm 

Максимална тежина10 kg 

Минимална носивост150 kg 

Направљена од алуминијума 

Два (2) точкића  

Кардиолошка столица мора имати 4 ручке за ношење 

 

 

Носило политрауме 

Максимална тежина 10 kg 

Минимална носивост 160 kg 

Конструисано од  алуминијума 

Минимална ширина 400 mm 

Има могућност склапања 

 

 

Помоћно расклопиво носило 

Конструисано од  алуминијума  

 

 

Имобилајзер за главу 

Израђен од високо квалитетног материјала отподног на прсње и средства за дезинфекцију 

Треба да поседеује велике рупе са стране за праћење ушног канала пацијента 

Може се користити и на спиналној дасци и на носилу полутрауме 

 

 

Спинална даска 

Израђена од пресованог полиетилена 

Компатибилна са X зрацима 

Тежина максимално 7 kg 

Носивост минимално 160 kg 

 

 

Пулсни оксиметар 

Приказ SpO2 пулца и SpO2 криве 

Приказ јачине сигнала 

ОLED екран 

Четири модалитета приказа на екрану 

Приказ капацитета батерије 

Опсег сатурације кисеоника 0%-100% 

Опесег ритма пулса : 25bpm-250bpm 

Аутоматско искључивање по престанку коришћења 
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Дефибрилатор 

 Портабилни бифазични дефибрилатор за екстерну дефибрилацију, синхронизовану 
кардиоверзију и AED (аутоматску екстерну дефибрилацију), са ручком за ношење 

 TFT LCD дисплеј у боји, дијагонале мин. 6.5" са могућношћу приказа min. 4 кривуље и 5 
нумеричких параметара 

 Апарат треба да поседује две величине папучица за екстерну дефибрилацију: за одрасле 
и за децу 

 Папучице треба да имају уграђено дугме за пуњење и пражњење енергије, као и 
светлосни индикатор квалитета контакта са кожом пацијента у три или више нивоа 

 Могућност рада на батерију, капацитет минимум 100 шокова са енергијом 
дефибрилације од 270Ј или минимум 3 сата континуираног ЕКG мониторинга 

 Време пуњења батерије: максимално 3 сата, при мрежном напајању 

 Избор нивоа енергије дефибрилације: од 2 до 270Ј или више, бифазично 

 Брзина пуњења од 0 до 200Ј: маx 4 сек., при мрежном напајању или на пуну батерију 

 Брз опоравак базне линије ЕКG-а након дефибрилације: маx 3 сек. 

 Аутоматска детекција R зупца током синхронизоване кардиоверзије 

 Аутоматско интерно пражњење енергије након истека одређеног временског периода 

 Свакодневно аутоматско тестирање батерије и целог апарата при мрежном напајању уз 
меморисање резултата тестирања 

 Визуелни индикатор резултата тестирања (исправан/неисправан) на предњој страни 
апарата 

 Визуелна и звучна индикација напуњености енергије 

 Подешавање горњих и доњих граница аларма за HR, SpО2, EtCО2 и апнеа време 

 Аутоматска детекција сигнала пејсинга 

 Аутоматска детекција аритмија, са звучним и визуелним алармима 

 Аутоматско штампање извештаја о дефибрилацији, меморисање у интерној меморији и 
могућност накнадног штампања. Трајање ЕКG криве минимум 10s пре и 10s после 
дефибрилације (укупно min. 20s) 

 Меморисање аритмија, Тренд 1-24h, меморисање нумеричких вредности параметара и 
штампање одговарајућих извештаја 

 Уграђен визуелни водич са упутствима за поступање у случају појаве техничког аларма 

 Интегрисани 2-канални термички принтер 

 Радна температура у опсегу од -5 до +45°C или шире 

 Ниво заштите IP44 или бољи 

 Заштита од вибрација по стандарду ЕN1789 или одговарајући 

 Испуњење одговарајућег стандарда за транспорт у хеликоптеру 

 Тежина апарата укључујући батерију и папучице: максимално 7.5kg 

 Функције мониторинга сигнала: ЕКG, SpО2 и ЕtCО2 (интубирано и неинтубирано) 

 Могућност надоградње за мониторинг NIBP 

 Могућност надоградње кукама за качење на кревет 
 

Потребан прибор: 

ЕКG кабл са 3 вода, 1ком 

Прикључни кабл са сензором за пулсоксиметрију за одрасле,1сет 

Прикључни кабл са сензором за инвазивну и неинвазивну капнографију, 1сет 

Адаптер за мерење капнографије за тубус, 30 ком 

Прикључни кабл за ADE, 1ком 

Самолепљиве електроде за дефибрилацију и AED, 50 пари 

Акумулаторска батерија, 1ком 

Термални папир, 10 ком 

Упутство за употребу, 1ком 
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Понуђач је дужан да за сву понуђену медицинску опрему достави решење о 
стављању у промет, издату од стране Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије, а у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (''Сл. 
гласник РС'' број 30/2010 и 107/2012). Понуђач доставља фотокопију важећег 
решења или наводи интернет страницу на којој су ови подаци јавно доступни. 
 
Приликом испоруке возила изабарани понуђач је дужан да достави уверење 
Агенције за безбедност саобраћаја о пренамени у амбулантно возило. Пренамена 
возила мора бити извршена у складу са законском регулативом РС. 
 
Понуђач је дужан да уз понуду за добра која нуди достави каталог произвођача на 
српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим 
карактеристикама добра која нуди и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити 
да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације. 
Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране 
произвођача добра или друго штампано издање издато од стране произвођача добра 
које мора да садржи све техничке карактеристике добра која се нуде, а према захтеву 
Наручиоца.  
За Наручиоца је прихватљиво да понуђач достави и изјаву произвођача или европског 
заступника да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу 
наћи у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним 
бројевима из табеле техничке спецификације.  
Наручилац дозвољава да се у сврху доказивања тражених обавезних минималних 
техничких карактеристика понуђене опреме достави и извод (страница) из упутства 
за употребу понуђене опреме. Наручилац истиче да изводи (странице) из упутства за 
употребу за понуђену медицинску опрему морају одговарати документацији која је 
достављена приликом регистрације у Агенцији за лекове и медицинска РС (само за 
уграђену медицинску опрему).  
Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача 
захтева накнадно достављање комплетног оригиналног документа на увид. 
Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато 
од стране произвођача или изјаву произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, 
која нису у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као 
неодговарајућу.  
Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване 
конкурсном документацијом из табеле техничке спецификације. 
 
Квалитет, количина и опис добара: 
Понуда за сваку ставку мора у свему да одговара захтевима од стране Наручиоца 
дефинисаним конкурсном документацијом. 
 
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
Приликом квантитативног пријема Понуђач је у обавези да испоручи добра о свом 
трошку у просторије крајњег Корисника и то у оне просторије које за то одреди крајњи 
Корисник, да обезбеди листу паковања и да са пријемном комисијом Наручиоца и 
крајњег  Корисника обави поступак квантитативног пријема. Наручилац је овлашћен да 
врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве 
на месту пријема, током и после испоруке. Квантитавни пријем робе врши се у седишту 
крајњег Корисника и ограничава се на утврђивање количина испоручених у 
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оригиналном паковању. Евентуална одступања испоручене количине, у односу на 
„packing“ листу или други документ који понуђач доставља уз робу, Наручилац ће 
констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику одмах, а најкасније 
у року од 24 (двадесетчетири) сата. Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а 
најкасније у року од 5 (пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
 
Квалитативни пријем 
Записник о стављању добара у функцију, потписан од стране Наручиоца, крајњег 
Корисника и Понуђача представља доказ о извршеном квалитативном пријему робе. 
Након квантитативног пријема се потписује записник о квантитативном пријему. 
Након квалитативног пријема се потписује записник о квалитативном пријему. 
Од тренутка потписивања записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном 
пријему, односно од момента стављања добара у функцију, почиње да тече гарантни 
рок.  
У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака исте ће се 
констатовати записнички. Понуђач мора недостатке отклонити најкасније у року од 5 
(пет) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
Ако у наведеном року понуђач не може да отклони грешке, понуђач је у обавези да 
предметно добро замени новим. 
 
Mесто и рок испоруке добара: 
Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно у 
року који је навео у документу – Образац понуде, а који не може бити дужи од 60 дана. 
Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, допремање 
опреме у просторије крајњег Корисника, отпакивање, монтажу, стављање опреме у 
функцију, и проверу функционалности  у просторијама седишта крајњег Корисника. 
Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму 
наступања, трајања и престанка више силе, Понуђач мора обавестити Наручиоца 
писменим путем, без одлагања. 
У случају да понуђени рок испоруке буде дужи од наведеног, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 
Mесто испоруке добара: 
Адреса крајњег Kорисника санитетског возила, Дом здравља „Др Драган Фундук“ у 

Пећинцима, ул. Јове Негушевића 5-7. 

 

Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у његовом важењу: 
Гарантни рок за испоручено санитетско возило износи најмање 24 месеца, и 5 година 

на каросерију. 

Гарантни рок за медицинска средства која су саставни део санитетског возила износ 

минимум 24 месеци. 

За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће се 
нови гарантни рок исти као гарантни рок из понуде. 
За санитетско возило које је предмет ове јавне набавке понуђач мора имати уверење 

Агенције за безбедност саобраћаја, издато у складу са Правилником о испитивању 

возила („Службени гласник РС“, број 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 

140/2014, 18/2015 и 82/2015). 
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Евентуалне додатне услуге и сл. 
Изабрани понуђач је обавезан да приликом испоруке предметне опреме достави 
следећу документацију; 
а) Упутство за употребу на српском језику у папирној и електронској форми, 
б) Оверен гарантни лист; 
ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском језику 
у два примерка; 
д) Комплетну документацију неопходну за регистрацију санитетског возила укључујући 
и извршен технички преглед који мора да важи најмање три дана дуже од дана званично 
извршене примопредаје; 
е) Уверење о испитивању возила издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.   
 
 
Посебни захтев 
Понуђач је дужан да понуди искључиво нову и некоришћену опрему која је 
представљена у тренутно важећим каталозима. Наручилац неће прихватити понуде за 
коришћену, демо или репарирану опрему, као ни за опрему која није у текућем 
производном програму произвођача. 
 
Oстали захтеви Наручиоца 
Понуђач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара која 
су предмет ове јавне набаке. 
Приликом испоруке, понуђач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са 
пажњом доброг домаћина. 
 
Наручилац је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о било каквом 
уоченом недостатку и да понуђачу омогући несметан приступ опреми. 
За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће се 
нови гарантни рок исти као гарантни рок из понуде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Није примењиво у предметном поступку јавне набавке. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у 
следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

Правна лица: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. 

тач. 2) ЗЈН); 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којом се потврђује 
да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења 
за организовани криминал Вишег суда 
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у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних 
дела организованог криминала; 3) Извод 
из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из 
казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 
 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе 
и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Докази не могу бити старији од два 
месеца пре отварања понуда. 
 

 

4. 

Да има важећу дозволу за обављање 

одговарајуће делатности  издату од 

стране надлежног органа (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) ЗЈН); 

Важећа решења Министарства 
здравља Републике Србије која се 
односе на пратећу медицинску опрему. 
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5. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време. подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве 

понуђача о поштовању важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине 

и да нема забрану обављања 

делатности. Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико 

понуду подноси група понуђача, сваки 

члан групе мора посебно потписати и 

печатом оверити наведену Изјаву 

 
 

 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
Потврда НБС о броју дана 
неликвидности за тражени период 
(потврда може да обухвата и дужи 
временски период) 
или 
2) www.nbs.rs линк – принудна наплата – 
претраживање дужника у принудној 
Наплати - линк принудна наплата 
претраживање дужника у принудној 
наплати. 
Орган надлежан за издавање: 
Потврду издаје: 
1.НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ 
Дирекција за регистре и принудну 
наплату 
Одељење за принудну наплату - Одсек 
за пријем основа и налога принудне 
наплате, Крагујевац, Адреса: Бранка 
Радичевића 16А, 34000 Крагујевац 
Потврда се може наручити електронски, 
слањем захтева са потребним подацима 

 

 

 

Да нема дана неликвидности у 
периоду од 6 (шест) месеци пре 
објављивања Позива за достављање 
понуда. 
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о фирми и исказом која се потврда жели. 
Адреса: 
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs 
zahtevzapotvrde@nbs.rs 
Све додатне информације могу се 
добити на телефон 034/307-890 или 
2) www.nbs.rs линк – принудна наплата – 
претраживање дужника у принудној 
наплати 
(понуђач може да достави потврду НБС 
или да на Обрасцу понуде наведе 
интернет адресу где наручилац може да 
изврши увид у тражени податак). 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

Уз Референт листу из Обрасца 7. 

потребно је доставити  фотокопије 

уговора и фактура којима доказује да је 

у претходне 3 године (2014. – 2016. ) 

извршио испоруку добара из предметне 

јавне набавке у вредности од минимум 

9.000.000,00 дин. без ПДВ. 

 

Овлашћење (оригинал или копија )за 

учествовање у јавној набавци издато од 

стране произвођача, увозника или 

ексклузивног заступника возила, 

медицинских уређаја или носиоца 

регистрације за медицинску опрему. 
Напомена: Овај услов у обавези су да 

испуне само они понуђачи који нису 

истовремено и произвођачи.  

Да је у претходне 3 ( три )  године 
(2014. – 2016. ) извршио испоруку 
добара из предметне јавне набавке у 
вредности од минимум 9.000.000,00 
динара без ПДВ. 
 
Да је понуђач овлашћен од стране 
произвођача, увозника или 
ексклузивног заступника возила, 
мединцинских уређаја или 
медицинске опреме да може да  
учествује у јавној набавци 
 

 

 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Да за понуђено добро (возило) 
постоји минимум један овлашћени 
сервис на територији РС. 

Оверени списак овлашћених сервиса. 

 
 

 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно 
члану 78. ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора 
да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 
 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, 
потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.  
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, 
овери и достави. 
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 
печатом и потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или 
овлашћеног лица члана групе понуђача. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 

ценом  

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор 

најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача 

који је понудио краћи рок испоруке возила. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за извођење радова. Извлачење 

путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Модел уговора (Образац 5). 

6) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 6) 

7) Образац рефернт листе (Образац 7) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка 

санитетског возила,  ЈН број: 404-37/2017-IV  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

       Набавка санитетског возила са пратећом медицинском опремом 

 

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО  

ПРОИЗВОЂАЧ,ЗЕМЉА ПОРЕКЛА  

ТИП, МОДЕЛ   

ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а (возило + опрема) 

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом (возило + опрема) 

 

 

 

Тражени аванс 

 

а) аванс 30% 

Рок важења понуде 

(минимум 90 дана) 

 

Рок испоруке возила  

(не може бити дужи од 60 календарских дана од 

дана уплате аванса )  

 

 

Гарантни рок 

( не краћи од 2 године ) 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   __________________________ 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

 

У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник 

Понуђача дајем следећу 

 

 

 

      И З Ј А В У  

 

 

 

 

Понуђач__________________________________________________________ из 

___________________________________ Адреса: ______________________, МБ: 

_________________,ПИБ: ____________________ 

Овлашћено лице:_______________________________________________,Број 

рачуна:____________________________Телефон/факс:______________,       Особа за 

контакт:____________________________________________________ 

Имејл:______________________________________________, 

 

У  поступку јавне набавке мале вредности број:  404-37/2017-IV, чији је предмет јавна 

набавка добара – Набавка санитетског возила, је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

    Место и датум    Овлашћено лице Понуђача 

 М.П. 

_________________    ________________________ 

 

 

 

Напомена:.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену Изјаву . 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке – Набавка санитетског возила, бр. 404-37/2017-IV, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

Набавка санитетског возила 

 

 

 

1. ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,  ул. Слободана Бајића 5 
Пећинци, Матични број: 08070628, ПИБ: 100399239, (у даљем тексту: Наручилац ) 
коју заступа председник општине др Дубравка Ковачевић Суботички  
  

2. Привредно друштво / носилац посла _____________________________________, 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун бр. 
_______________________ отворен код пословне банке ______________________;  
члан групе _____________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________; 

члан групе _____________________________________, 

_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 

_______________________, матични број __________________;  

 

(у даљем тексту: Дпбављач), које заступа директор 

___________________________ 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

. 

 Донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара број 404-37/2017-IV од  

16. октобра 2017. године ; 

 Наручилац  је  у поступку јавне набавке мале вредности број 404-37/2017-IV, донео 

Одлуку о додели уговора број ___________ од _______ године и изабрао Добављача 

као најповољнијег понуђача за набавку санитетског возила. 

 Добављач је дужaн дa Уговор који му наручилац достави на потпис, потпише и врати га 

Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у датом 

року смaтрaће се да одустaје од понуде због чега ће сносити све законом предвиђене 

последице, а наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је јавна набавка добра – Санитетског возила са пратећом опремом 
за потребе ________________________у свему према позиву Наручиоца објављеном на 
Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца дана __________2017. године, а 
према техничкој спецификацији предмета набавке датој у Конкурсној документацији у 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за ЈН бр.   

404-37/2017-IV 

29/58 

  

 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној понуди број: 
____________* од _____________*.2017. године (у даљем тексту: Понуда) 
Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 1. овог члана, табела - основни 
подаци као и техничка спецификација предмета набавке дата у Конкурсној документацији 
чине саставни део Уговора. 
*попуњава понуђач 
 
 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА - ЦЕНА 

Члан 2 . 
 Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност износи 

____________________________________________________________________ динара 

 (словима:______________________________________________динара и 00/100). 

Порез на додату вредност износи _________________ динара (словима: 

______________________________________________________ динара и 00/100). 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора, са порезом на додату вредност износи 

_____________________________________________________________________ динара 

 (словима:_____________________________________________ _динара и 00/100). 

*попуњава понуђач 

 

Члан 3. 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора  је фиксна и неће подлегати променама ни 

из каквих разлога. 

  
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 4. 
Плаћање добара из члана 1. овог Уговора извршиће се:  

- 30% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, 

након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;  

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о 

порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005,61/2007, 

93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016), и податке захтеване 

од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној 

набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, 

комерцијални назив, модел/тип, каталошки број. Предрачун се издаје у вредности од 30% 

од вредности закљученог уговора о јавној набавци. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави 

предрачун у три примерка.  
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- до 70%, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначне испоруке односно 

квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема добара, након што Понуђач преда 

Наручиоцу:  

- банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  

- рачун који, поред основних података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. 

Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване 

од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној 

набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, 

комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијске бројеве испоручених добара. 

Вредност испорученог предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима 

исказаним у Обрасцу структуре цене. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави рачун у 

три примерка.  

   

 
РОК ИСПОРУКЕ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 
 

Члан 5. 
 Понуђач ће испоруку добара из члана 1. овог Уговора извршити у просторијама 
крајњег корисника, у року од ____* (не дужи од 60 календарских дана) календарских дана, 
од дана уплате аванса. 
 
 Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, 
отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију и проверу функционалности која ће 
бити обављена у просторијама крајњег Корисника санитетског возила – Дом здравља „Др 
Драган Фундук“ у Пећинцима, ул. Јове Негушевића 5-7. 
 
 Испорука добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се једнократно. Наручилац ће у 
писменој форми прецизирати датум и време испоруке, како би исти били усаглашени са 
обавезом Корисника да изврши припремне радње за испоруку, монтажу и стављање у 
функцију медицинске опреме. 
 
 Продужење рока испоруке толерисаће се у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца, без одлагања 
писменим путем. 
 
 Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку 
добара из члана 1. овог Уговора.  Приликом испоруке, Добављач је дужан да се према 
имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина. 
*попуњава понуђач 
 
 Промена уговореног рока врши се закључењем Анекса на овај Уговор, у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 6. 
 Понуђач је дужан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу 
документацију: 
а) Упутство за употребу на српском језику у папирној и електронској форми, 
б) Оверен гарантни лист и 
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ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском језику у 
два примерка. 
д) Комплетну документацију неопходну за регистрацију санитетског возила укључујући и 
извршен технички преглед који мора да важи најмање три дана дуже од дана званично 
извршене примопредаје 
е) Уверење о испитивању возила издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.   
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 
 

Члан 7. 
 Квалитет добара која су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 
подацима из понуде. 
 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета добара у било које време и без 
претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке. 
 Понуђач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара 
у оригиналној амбалажи произвођача.  
 Понуђач мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкара. 
 
 Понуђач одговора за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног 
паковања и/или неправилних инструкција везаних за складиштење. 
 
 

Члан 8. 
Потписивањем записника о примопредаји од стране обе уговорне стране, сматра се 

да је извршена испорука предмета јавне набавке, која је у свему квантитативно и 
квалитативно усаглашена.  

Током испоруке предмета јавне набавке, уколико констатује евентуална одступања 
испоручене количине, у односу на „пакинг“ листу или други документ који Добављач 
доставља уз робу, Наручилац ће одступања констатовати записником и одмах, а најкасније 
у року од 24 (двадесетчетири) сата Добављачу писаним путем упутити рекламацију.  

Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана. 
 
 

Члан 9. 
 Доказивање клиничко-техничких карактеристика опреме, по произвођачком 
протоколу обавиће стручно лице Добављача са сертификатом произвођача опреме, уз 
присуство представника Корисника опреме, одмах по пуштању у рад. 
 
 

Члан 10. 
 Уколико Понуђач не изврши испоруку добара у складу са овим Уговором, или не 

изврши замену у случају да се констатује квалитативна или квантитативна неусаглашеност, 

Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете. 

Понуђач одговара за евентуалне скривене недостатке добара која су испоручена и 
дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка. 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 11. 
 

Добављач се обавезује да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 

дана од дана закључења овог уговора, Наручиоцу преда: 

 

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви 

елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном 

документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од 30% укупне 

уговорене цене са ПДВ са роком важности најмање 10 дана дуже од истека 

рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива 

нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој 

бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног 

квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 

2. Гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви 

елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном 

документaцијом (рокови, износ), у висини 10% од уговорене цене возила без 

ПДВ-а, са роком важности најмање 10 дана дуже од истека рока за коначно 

извршење посла. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је 

тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног 

квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa овог Уговорa 

промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције 

зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити 

поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене 

обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим Уговором; 

 

Извођач је обавезан да приликом примопредаје санитетског возила Наручиоцу 
преда: 

1. Гaрaнцију банке зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која мора имати 
клаузулу да је безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 
позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa 
конкурсном документaцијом (рокови, износ), издaту у висини од 10% од 
вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 5 дaнa 
дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо 
aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво 
кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити поднету 
гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa добaвљaч не 
изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa 
предметa уговорa у гaрaнтном року.  

 

У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, овај уговор представља правни 

основ за продужење важности гаранције наведене у ставу 1. тачки 2. овог члана. 
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 

Гарантни рок који се рачуна од момента стављања возила и медицинске опреме у 
функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему) 
износи ___________ (минимум 24 месеца) и 5 година на каросерију. 

Понуђач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантне листове, одмах 
након стављања у функцију добара из члана 1. овог уговора. 

За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће 
се нови гарантни рок исти као гарантни рок из понуде. 

За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања 
недостатака на добру које је предмет Уговора. 

Наручилац је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о било 
каквом уоченом недостатку и да понуђачу омогући несметан приступ опреми. 

 
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 13. 
 

Добављач ће део јавне набавке a који не може бити већи од 50 % укупне вредности 
уговора извршити преко подизвођача чији је назив 
___________________________________________________________________________, 
а чији су детаљни подаци дати у обрасцу понуде Добављача који је саставни део овог 
Уговора. 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 
за испоручена добра од стране подизвођача, као да их је сам испоручио. 
 (Напомена: попуњава се само у случају да Добављач наступа са подизвођачем.) 

 
 

РАСКИД УГОВОРА 
 
 Раскид уговора од стране Наручиоца 

Члан 14. 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у случају да: 
а) Добављач не испоручи санитетско возило у уговореном року из члана 4. овог 

уговора а рок није продужен на начин прописан чланом 4. овог Уговора. 
б) Добављач испоручи санитетско возило које није ново и некоришћено, који нема 

техначке карактеристике као техничке карактеристике дате у својој понуди, које има 
видљивих и сакривених физичких недостатака и исти не замени у року и на начин из члана 
6. овог Уговора. 

в) Добављач приликом примопредаје не преда Наручиоцу документа из члана 7. 
овог уговора. 

г) Добављач у року из члана 8. овог Уговора не преда Наручиоцу  банкарску 
гаранцију за добро извршење посла. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и 
доставља се Добављачу. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац ће активирати одговарајуће 
средство обезбеђења понуде. 
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 Раскид уговора од стране Добављача 
Члан 15. 

 
Добављач може тражити раскид уговора у случају наступа ситуација као последица 

техничко-технолошких несрећа и других несрећа везаних за реализацију овог Уговора а 
које се нису могле предвидети у тренутку потписивања овог Уговора и то подношењем 
захтева за раскид Наручиоцу. 

Захтев за раскид се може поднети најкасније до истека задњег дана уговореног рока 
за испоруку добра које је предмет овог уговора. Захтев поднет након истека овог рока 
Наручилац ће одбити. 

О оправданости захтева Добављача за раскид уговора на начин из става 1. овог 
члана одлучује Наручилац. 
 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 16. 
 За случај закашњења у испуњену обавеза из уговореног рока, инсталације и 

стављања у функцију опреме која је предмет овог уговора, уколико је разлог закашњења 

на страни Понуђача, Понуђач је дужан да Наручиоцу исплати износ од 0,05 % од укупне 

уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ не може прећи 5 % 

(словима: пет процената) од укупне уговорене вредности. 

 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА 
 

Члна 17. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране  Наручиоца и Добављача, 

и достављања средстава финансијског обезбеђења осим средства финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, које се предаје у  тенутку 

примопредаје  предмета јавне набавке. 

Овај Уговор  важи до испуњења, узимајући у обзир и гарантни период. 

 
МЕРОДАВНИ ПРОПИСИ 
 

Члан 18. 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе важећег 

Закона о облигационим односима. 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 19. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Сремској 

Митровици. 
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Члан 20. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 
 

Члан 21. 
Овај Уговор је сачињен у пет једнаких примерака, два за Добављача а три за 

Наручиоца. 
 
 
 

У Г О В А Р А Ч И: 
 

 
 Наручилац,              Добављач, 
 
_____________________  м.п.              м.п. _____________________ 
  

 

 

 

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, и Наручиоци ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће 

реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да прихвата  елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде 

са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом модел уговора. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
Општи подаци о Понуђачу: 
 
Назив и седиште: ______________________________________________________ 
Матични број: ____________________ ПИБ : _______________________________ 
Особа за контакт: _____________________________________________________ 
 
 
 

Ред. 

бр. 
Захтеване техничке карактеристике 

Јединица 

мере 
Количина Јединична цена Укупно 

1 2 3 4 5 6 

 I САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ЦЕНА 

01 

Минималне карактеристике возила 

Ком 1 

  

Мин. висина (mm) 2450-2500 

Дужина (mm) 5500-5550 

Међуосовинско растојање (mm) 3650-3700 

Ширина (без бочних ретровизора) (mm) 2050-2100 

Дужина товарног простора (mm) 3050-3100 

Макс. ширина товарног простора (mm) 1700-1800 

Унутрашња ширина између лукова 

точкова (mm) 

1350-1400 

Број врата 4/5 

Емисионе норме (минимум) Euro5 

Гориво dizel 

Запремина мотора у cm³ 2250-2300 

Снага мотора (kW) 92-95 

Мењач (мануелни са 6+1) MT6 

Спољашњи ретровизор са електричним 

погоном и грејачем. 

да 

Резервоар за гориво  од 80 l 
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Клизна врата без прозора, десна бочна да 

Отварање задњих врата за 180º 

(двокрилна) 

да 

Товарни простор одвојен од путничког 

металном преградом 

да 

Каросерија без прозора, лева страна да 

Број седишта: 1 + 4 (возач, дупло 

сувозачево седиште + 2 у простору за 

пацијенте) 

да 

Вишеструко подесиво седиште возача да 

Сва седишта са наслоном за главу и 

сигурносним појасевима 

да 

Централно закључавање са даљинском 

командом 

да 

Бочне маркер лампе да 

Мануелно подешаванје предњих 

светала 

да 

Електрично подешавање предњих 

светала 

да 

Мануелни клима уређај да 

Путни рачунар да 

Темпомат да 

Паркинг сензори са задње стране да 

Ваздушни јастук за возача да 

Електро подесиви ретровизори са 

грејачем 

да 

ABS, ASR, ESP да 

Кодиран кључ 2 ком да 

Поклопац резервоара са закључавањем да 

Серво управљач подесив по висини да 

Централна електрична утичница 12В да 
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Полен филтера да 

Наслон за руку на предњем седишту за 

возача 
да 

Радио R15 BT USB (Тунер, AUX-IN, 

Интегрисани дисплај, команде на 

волану, 

да 

CD,MP3, Bluetooth i USB конекција, 2 x 

15W Звучници) 
да 

Задње светло за маглу да 

Мултифункционални дисплеј да 

Селективно закључавање врата да 

Раткапне на точковима да 

Челични точак 16“ да 

Резервни точак пуних домензија, са 

алатом за замену точка 
да 

02 Опрема 
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Електрична инсталација: 

 

• конструкција акумулатора и свих његових прикључака мора бити таква да се избегне могућност случајног кратког споја 

• електрични систем мора бити у стању да задржи резерву снаге за поновно покретање моторног возила 

• капацитет акумулатора, минимум 70 Ah (12 V) 

• снага алтернатора (генератора) минимум 960 W 

• спољни конектор способан за пуњење акумулатора и других апаратакоји не сме да излази из возила више од 20 mm или да буде 

затворен поклопцем у нивоу возила  

• спољни конектор мора бити за 220 V / 240 V "мушки" и мора бити постављен на предњу страну возила са возачеве стране 

• болеснички простор мора бити опремљен са минимум 4 утичнице на 12 V  и минимум  једном  за 220 V  

• сва струјна кола у болесничком простору треба да имају одвојене осигураче лако доступне 

• морају постојати најмање два струјна кола тако да прекид једног не прекида сва светла или прикључене медицинске уређаје 

• електрични водови морају издржати веће оптерећење него што је укупно оптерећење осигурача и аутоматског прекидача и 

максимално оптерећење свих укључених инсталираних апарата 

• електрични водови не смеју бити лоцирани или прелазити кроз део назначен за инсталације за медицински гас-плин 

• где постоје системи различите волтаже излази морају бити специфични за одређену волтажу 

• електрични генератор мора бити способан за достављање константног снабдевања од 40 % од снаге генератора 

• електрични систем у санитетским возилима мора садржати најмање 4 подсистема: 

• основни систем у возилима без опреме 

• систем за снабдевање за посебно монтиране уређаје 

• систем за снабдевање за болеснички простор 

• cистем за снабдевање за комуникациони систем 

• основни систем возила не сме користити ниједан други систем  

све електро инсталације морају најмање да издрже оптерећење свих инсталираних електро уређаја 

  

Одељак за пацијента: 

 

- Димензије простора за пацијенте: 

- Ширина не сме бити мања од 1650 mm 

- Дужина од задње стране до преграде не сме бити мања од 2900 mm мерено у висини носила 

- Висина од пода до плафона не сме бити мања од  1750 mm 

- Висина од пода до горњег ниво носила не сме бити мања од 500 мм 

Возило мора бити опремљено са минимум једним визуелним системом и једним аудио системом упозорења. Визуелни систем 

упозорења се налази на крову возила.   

Визуелни систем - ротациона светла се налазе у једној конзоли и простиру се целом ширином крова. 
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Плава светла на бранику минимум 2 комада 

Електрична сирена са минимум две мелодије 

Вентилациони систем: Мора да обезбеди минимум 20 измена ваздуха у болесничком простору на час 

Грејање и хлађење у простору за пацијенте: 

• поред грејања/проветравања возачког простора, треба да постоји систем грејања у болесничком простору – додатни независни 

грејач  

• грејање болесничког простора мора да има команде у болесничком простору 

• инсталације морају спречити улазак издувних гасова у болеснички простор 

• Поред клима уређаја који  хлади возачки простор, треба да постоји систем хлађења болесничког дела. Систем се састоји од 

додатног испаривача који је прикључен на климу возила. У болесничком простору температура и проток хладног ваздуха се 

задају командама из болесничког простора.  

• Елементи клима уређаја не смеју да одступају од фабрички прописаних димензија. 

 

Графичко обележавање возила: 

 

• међународни знак ургентне медицине минимум виcине 450 mm  на задњим деловима бочних страна и на стаклима оба крила 

задњих врата – рефлектујуће боје 

• црвена трака минимум ширине 180 mm по целом обиму возила и обода крова - рефлектујуће боје. 

• натпис на предњој страни возила са минималном величином слова од 150 мм читљив преко ретровизора и у рефлектујућој фолији 

• назив крајњег корисника на возачким и сувозачким вратима 

 

Фиксни кисеонички сет 

 

- Кисеоничка боца од 10 l,  

- Простор за фиксирање минимум 2 кисеоничке боце 

- Умањивач притиска са 150/5 бара са манометром 

- Кисеоничка утичница минимум 2 комада 

- Протокомер од 0 до 15 l/мин, са овлаживачем, маском и кисеоничким цревом 

 
Хидраулична платформа за прихват носила 

Платформа поседује хидрауличко-механички систем за поништавње вибрација у вожњи. 

 

Аспиратор 

 

- Аутоматско пуњење батерија 
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- Погодан за рад на терену 

- Кућиште од високо отпорне пластике 

- Треба да садржи поликарбонатну аутоклавабилну посуду од мин 1000 ml. Са затварајућим вентилом у случају препуњености 

- Треба да садржи антибактеријски хидрофобни филтер, припадајуће аутоклавабилне силиконске цеви, конусни завршетак 8mm 

са аспирационом CH20 канилом 

- Вакум мин -0,75 bar 

- Проток мин 15lit/min 

- Маса до 5kg 

Сет крагни за имобилизацију врата 

 

- 3 ком различизих величина 

- Брзо и једноставно намештање 

Зидни мерач притиска 

 

-Од чврстог кућишта са великим бројчаником пречник 140mm  

 

Аутоматско дводелно носило 

 

- Носило је израђено од алиминијума 

- Носило са точковима самоутоварног типа са анатоским непромочивим душеком 

- Нoсила морају да омогуће постављање пацијента у Транделембург позицију 

- Носило је дводелно, (носило + колица) и мора да поседује 4 телескопске ручице за ношење 

- Пречник точкова мора да буде минимум 150mm 

- Носило мора да има могућност складиштења спиналне даске у носилу 

- Носило мора да поседује бочне оградице 

- Дужина носила – минимум 1900mm 

- Ширина носила – минимум 500mm 

- Подизање узглава возила минимум од 0-70 степени 

- Носивoст носила – минимум 170 kg 

 

Kардиолошка столица 

 

Димензије: 

- Висина са наслоном минимум 900 mm 

- Минимум ширина 500 mm 
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- Дужина седалног дела минимум 700 mm 

- Максимална тежина10 kg 

- Минимална носивост150 kg 

- Направљена од алуминијума 

- Два (2) точкића  

- Кардиолошка столица мора имати 4 ручке за ношење 

 

Носило политрауме 

 

- Максимална тежина 10 kg 

- Минимална носивост 160 kg 

- Конструисано од  алуминијума 

- Минимална ширина 400 mm 

- Има могућност склапања 

Помоћно расклопиво носило 

 

 

-Конструисано од  алуминијума  

 

Имобилајзер за главу 

 

- Израђен од високо квалитетног материјала отподног на прсње и средства за дезинфекцију 

- Треба да поседеује велике рупе са стране за праћење ушног канала пацијента 

- Може се користити и на спиналној дасци и на носилу полутрауме 

 

Спинална даска 

 

- Израђена од пресованог полиетилена 

- Компатибилна са X зрацима 

- Тежина максимално 7 kg 

- Носивост минимално 160 kg 

 

Пулсни оксиметар 

 

- Приказ SpO2 пулца и SpO2 криве 
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- Приказ јачине сигнала 

- ОLED екран 

- Четири модалитета приказа на екрану 

- Приказ капацитета батерије 

- Опсег сатурације кисеоника 0%-100% 

- Опесег ритма пулса : 25bpm-250bpm 

- Аутоматско искључивање по престанку коришћења 

 

Дефибрилатор 

 

- Портабилни бифазични дефибрилатор за екстерну дефибрилацију, синхронизовану кардиоверзију и AED (аутоматску екстерну 

дефибрилацију), са ручком за ношење 

- TFT LCD дисплеј у боји, дијагонале мин. 6.5" са могућношћу приказа min. 4 кривуље и 5 нумеричких параметара 

- Апарат треба да поседује две величине папучица за екстерну дефибрилацију: за одрасле и за децу 

- Папучице треба да имају уграђено дугме за пуњење и пражњење енергије, као и светлосни индикатор квалитета контакта са 

кожом пацијента у три или више нивоа 

- Могућност рада на батерију, капацитет минимум 100 шокова са енергијом дефибрилације од 270Ј или минимум 3 сата 

континуираног ЕКG мониторинга 

- Време пуњења батерије: максимално 3 сата, при мрежном напајању 

- Избор нивоа енергије дефибрилације: од 2 до 270Ј или више, бифазично 

- Брзина пуњења од 0 до 200Ј: маx 4 сек., при мрежном напајању или на пуну батерију 

- Брз опоравак базне линије ЕКG-а након дефибрилације: маx 3 сек. 

- Аутоматска детекција R зупца током синхронизоване кардиоверзије 

- Аутоматско интерно пражњење енергије након истека одређеног временског периода 

- Свакодневно аутоматско тестирање батерије и целог апарата при мрежном напајању уз меморисање резултата тестирања 

- Визуелни индикатор резултата тестирања (исправан/неисправан) на предњој страни апарата 

- Визуелна и звучна индикација напуњености енергије 

- Подешавање горњих и доњих граница аларма за HR, SpО2, EtCО2 и апнеа време 

- Аутоматска детекција сигнала пејсинга 

- Аутоматска детекција аритмија, са звучним и визуелним алармима 

- Аутоматско штампање извештаја о дефибрилацији, меморисање у интерној меморији и могућност накнадног штампања. 

Трајање ЕКG криве минимум 10s пре и 10s после дефибрилације (укупно min. 20s) 

- Меморисање аритмија, Тренд 1-24h, меморисање нумеричких вредности параметара и штампање одговарајућих извештаја 

- Уграђен визуелни водич са упутствима за поступање у случају појаве техничког аларма 

- Интегрисани 2-канални термички принтер 
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- Радна температура у опсегу од -5 до +45°C или шире 

- Ниво заштите IP44 или бољи 

- Заштита од вибрација по стандарду ЕN1789 или одговарајући 

- Испуњење одговарајућег стандарда за транспорт у хеликоптеру 

 -Тежина апарата укључујући батерију и папучице: максимално 7.5kg 

- Функције мониторинга сигнала: ЕКG, SpО2 и ЕtCО2 (интубирано и неинтубирано) 

- Могућност надоградње за мониторинг NIBP 

- Могућност надоградње кукама за качење на кревет 

- Потребан прибор: 

 ЕКG кабл са 3 вода, 1ком 

 Прикључни кабл са сензором за пулсоксиметрију за одрасле,1сет 

 Прикључни кабл са сензором за инвазивну и неинвазивну  

капнографију, 1сет 

 Адаптер за мерење капнографије за тубус, 30 ком 

 Прикључни кабл за ADE, 1ком 

 Самолепљиве електроде за дефибрилацију и AED, 50 пари 

 Акумулаторска батерија, 1ком 

 Термални папир, 10 ком 

 Упутство за употребу, 1ком 
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Датум __________________        Потпис овлашћеног лица 
 

                       М.П.            ___________________________ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО I (01+02) :  

ПДВ 20%:  

УКУПНО СА ПДВ:  
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(ОБРАЗАЦ  7.) 

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА 

 

 

 

Ред. 
бр. 

Назив корисника Година у 
којој је 

извршена 
испорука 

Врста и вредност споручених 
добара 

адреса 
контакт особа 
број телефона 

1 

   

 

 

 

 
2 
 

   

 

 

 

3 

   

 

 

 

4 

   

 

 

 

5 

   

 

 

 

 
Датум       Овлашћено лице Понуђача 

 
________________      ________________________ 
 
      М.П. 
 
Напомена:  
Уз списак обавезно доставити и ФОТОКОПИЈЕ УГОВОРА И ФАКТУРА! 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице 
члана групе. 
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III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на 

страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране 

овлашћеног судског тумача. 

Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на енглеском 

језику. 

Поступак се води на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општина Пећинци – Председник Општине, 22410 Пећинци, 

Слободана Бајића 5, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка 

санитетског возила, ЈН бр. 404-37/2017-IV - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.11.2017. до 10,00 часовa.  

    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Модел уговора (Образац 5). 

6) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 6) 

7) Образац референт листе (Образац 7) 

8) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
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9) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 

аванса 

10) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла 

11) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року 

12) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке ( само у случају заједничке понуде) 

13) Доказе за испуњеност обавезних и додатних услова из главе IV ове 
конкурсне документације 

14) Каталог или извод из каталога или ијава произвођача или извод из 
упутства за употребу 

15) Фотокопију важећег решења о стављању у промет медицинске опреме, 
издату од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије или 
навести интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни 

 
3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке није обликован у партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Пећинци – 

Председник Општине, 22410 Пећинци, Слободана Бајића 5,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка санитетског возила, ЈН бр. 404-

37/2017-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка санитетског возила, ЈН бр. 404-

37/2017-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка санитетског возила, ЈН бр. 404-

37/2017-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка санитетског возила, ЈН 

бр. 404-37/2017-IV - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 

са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 

1 ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то 

податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

- 30% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, 

након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;  

б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о 

порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005,61/2007, 

93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016), и податке захтеване 

од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној 

набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, 

комерцијални назив, модел/тип, каталошки број. Предрачун се издаје у вредности од 30% 

од вредности закљученог уговора о јавној набавци. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави 

предрачун у три примерка.  

- до 70%, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначне испоруке односно 

квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема добара, након што Понуђач преда 

Наручиоцу:  

- банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  

- рачун који, поред основних података, садрже податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. 

Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване 

од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној 

набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, 

комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијске бројеве испоручених добара. 

Вредност испорученог предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима 

исказаним у Обрасцу структуре цене. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави рачун у 

три примерка.  

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за испоручено санитетско возило износи најмање 24 месеца, и 5 година на 

каросерију. 

Гарантни рок за медицинска средства која су саставни део санитетског возила износ 

минимум 24 месеци. 

За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће се нови 
гарантни рок исти као гарантни рок из понуде. 
За санитетско возило које је предмет ове јавне набавке понуђач мора имати уверење 

Агенције за безбедност саобраћаја, издато у складу са Правилником о испитивању возила 

(„Службени гласник РС“, број 8/2012, 13/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 140/2014, 18/2015 

и 82/2015). 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.  

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

9.5. Захтев у погледу рока испоруке возила 
Рок испоруке санитетског возила  је најдуже 60 календарских дана рачунајући од дана 

уплате аванса. 

Под даном потписивања уговора рачуна се дан у коме је понуђач потписао уговор и завео 

у својим пословним књигама. 

У случају да понуђач понуди краћи рок испоруке исти то мора доказати наручиоцу. У случају 

да понуђач понуди дужи рок испоруке од 60 календарских дана, понуда таквог понуђача 

ће бити одбијена као неприхватљива за наручиоца. 

 

9.6. Захтев у погледу места испоруке возила 

Адреса крајњег корисника санитетског возила, Дом здравља „Др Драган Фундук“ у 

Пећинцима, ул. Јове Негушевића 5-7. 

 

9.7. евентуалне додатне услуге и сл. 
Изабрани понуђач је обавезан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу 
документацију: 
а) Упутство за употребу на српском језику у папирној и електронској форми 
б) Оверен гарантни лист 
ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском језику у 
два примерка 
д) Комплетну документацију неопходну за регистрацију санитетског возила укључујући и 
извршен технички преглед који мора да важи најмање три дана дуже од дана званично 
извршене примопредаје; 
е) Уверење о испитивању возила издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја 
 
9.8. Посебни захтеви 
Понуђач је дужан да понуди искључиво нову и некоришћену опрему која је представљена 
у тренутно важећим каталозима. Наручилац неће прихватити понуде за коришћену, демо 
или репарирану опрему, као ни за опрему која није у текућем производном програму 
произвођача. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 
обавезујуће писма о намерама банке за издавање гаранције за повраћај аванса,  за 
добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 

11.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 5% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора 
бити безусловна и платива на први позив. Поднета Банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, 
мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 
дана од дана отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само 
ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
дату уз понуду уколико:  

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду;  

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци;  

 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

11.2. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 
повраћај аванса, у укупној висини утврђеног аванса од 30% од понуђене цене са ПДВ, 
насловљено на Наручиоца; 

11.3. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 
добро извршење посла у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, 
насловљено на Наручиоца; 

11.4. Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без 
ПДВ-а, насловљено на Наручиоца,  
 
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о 
намерама банке понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора 
са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и 
писма о намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, добро 
извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 
повраћај авансног плаћања. 
Банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања, која ће бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи 
гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, 
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износ), у висини примљеног аванса од 30% укупне уговорене цене без ПДВ-а са роком 
важности најмање 10 (десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 
Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције 
стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво 
кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); 
 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 
добро извршење посла. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 

 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног  плаћања и за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за 
отклањање грешака у гарантном року и то: 
 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без 
ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног 
рока. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг).  
 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје санитетског возила 

преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року. 
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара 
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail opstauprava@pecinci.org тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-37/2017-IV”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail opstauprava@pecinci.org или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 

заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
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складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 

а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 

доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Општина Пећинци – Председник Општине; јавна набавка: 404-37/2017-IV; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 
под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН 

и другим прописом. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

17. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у року од 

8 дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaконa.  

У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре истекa 

рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) 

Зaконa. 

Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8 (осaм) 

дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у исом року 

позвати у просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати 

га Наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у датом 

року смaтрaће се да одустaје од понуде и може због тогa сносити све законом предвиђене 

последице.  

Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, или га у 

остављеном року потписаног Наручиоцо не врати, Наручилац може дa зaкључи уговор сa 

првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико је због 

методологије доделе пондерa потребно утврдити првог следећег нaјповољнијег понуђaчa, 

Наручилац ће поново из вршити стручну оцену понудa и донети одлуку о додели уговорa. 

19. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 
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набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 
шест месеци. 
 
 
20. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему 
може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом. 
 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН. 
 
21. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач 
и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба 
наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 

 
 
 
 
 
 

 


