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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У поступку јавне набавке мале вредности ХТЗ опреме за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију “Рибарска 

Бања” ЈНМВ бр. 7/14 

САДРЖАЈ: 

У складу са чланом 6. Правилника о обавезним елементима 
 конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени 
гласник Републике Србије"бр. 29/2013), конкурсна документација садржи: 
1.Позив за подношење понуда (прилог бр.1.) 
- опште податке о јавној набавци 
- назив, адреса и интернет страница наручиоца- ribarskabanja@yahoo.com 

(за јавне набавке) 

- напомена да се спроводи поступак јавне набавке мале вредности бр. 7/14 
- предмет јавне набавке мале вредности је ХТЗ опрема 
2. Упуство понуђачима како да сачине понуду (прилог бр.2.) 
3. Образац понуде са образцем структуре понуђене цене (прилог бр.3) 

4. Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова (прилог бр.4.) 
5. Модел уговора (прилог бр.5.) 

6. Oбразац изјаве о независној понуди (прилог бр.6.) 

7. Oбразац трошкова припреме понуде (прилог бр.7.) 
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Прилог бр.1 

Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска бања” 

                          37205 Рибарка Бања 

  

ПОЗИВ 

за подношење понуда 

 

1.  Интернет страница Наручиоца: www.ribarskabanja.rs 

2.  Врста наручиоца: здравство 

3. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

4. Врста предмета: набавка добара 
5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 
Предмет ЈН бр. 7/14 су добра– ХТЗ опрема 
ОРН: 35100000 
6. Број партија ако се предмет набавке обликује у више партија: 
Предмет набавке је обликован у 6 партија: 

   

Партија 1 – Радна одела  

Партија 2 – Радне мајице и тренерке   

Партија 3 – Радне  кошуље  

Партија 4 – Радна обућа- кломпе  

Партија 5 – Остала ХТЗ опрема  

Партија 6 -  Радна обућа специјалне израде  

 

 

Јавна набавка се врши  за период  најдуже до  дванаест месеци. 

 

6. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

7. Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса где је конкурсна документација 

доступна:  документација је доступна на Порталу  Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет страници 

Наручиоца www.ribarskabanja.rs 

http://www.ribarskabanja.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се достављају 1) лично или 2) путем поште у 

затвореној коверти на адресу Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, 37205 Рибарска Бања,  са назнаком 

ЈНMВ бр.7/14 – набавка ХТЗ опреме, за партију____»НЕ ОТВАРАЈ » уз напомену да је понуђач дужан да наведе да ли се 

понуда односи на целокупну набавку или на одређену партију.Уколико понуђач подноси понуду за више од једне партије, 

дужан је да сваку спакује у посебну коверту с тим што општу документацију може да стави уз једну партију а може и у 

посебну коверту. Потребно је да на свакој коверти обавезно назначи редни број партије на коју се односи. На полеђини 

коверте обавезно навести назив, адресу,број телефона и факс понуђача као и име особе за контакт. 

Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива на Порталу Управе за јавне набавке –понуде се 

подносе до 18. 07. 2014. године до 10 часова. 

9. Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца (семинар 

сала ресторана Војводина) одмах по истеку рока за подношење понуда, са почетком у 11 часова. Јавном отварању понуда 

могу присуствовати овлашћени представници понуђача,који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом 

потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку. 

 10. Понуде са варијантама неће се узимати у разматрање. 

11. Услови за учествовање у поступку:  испуњеност услова из члана 75. Став 1.тачка 1. до 4. Понуђач доказује 

достављањем изјаве дате под пуном матерјалном, моралном и кривичном одговорношћу којом изјављује да поседује 

тражену документацију (сходно члану 77. став 4.) док за услов из члана 75.став 1. тачка 5) доставља доказ да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

Доказ: Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издата од стране надлежног органа. 

 12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: рок је 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац задржава 

право да у складу са чланом 109. закона, не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци за предметну набавку  

13. Додатне информације на е-mail: ribarskabanja@yahoo.com (за службу јавних набавки ) или на телефон  бр. 

060/8011344 Ивана Живановић. 
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Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска бања” 

 

            Прилог бр.2 

                                                 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

са захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и условима под којима се спроводи поступак јавне набавке 

за ЈНМВ  бр. 7/14 –ХТЗ опрема 

1.  Понуда се саставља на српском језику. 

2. Понуђач доставља понуду на оригиналном обрасцу достављеном у конкурсној документацији од стране 

Наручиоца. Образац понуде мора бити оверен печатом и потписан од стране понуђача. Понуда мора у целини бити 

припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом да би била исправна. 

3.Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Уколико понуђач подноси понуду за 2 или више 

партија, дужан је да сваку спакује у посебну коверту, и на коверти обавезно назначи редни број партије на коју се 

односи. 

4. Понуда са варијантама није дозвољена. 

5.У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду тако што ће 

уколико је већ доставио понуду а одлучи да изврши одређене измене у њој, достави измене и допуне исте при чему 

је дужан и да их на самој коверти нагласи . 

6.Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да  учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

7. Уколико понуђач ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке (који не 

може бити већи од 50% ) који ће поверити подизвођачу, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно 

подизвођачу. 

8. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке 
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9. Захтев наручиоца је да се плаћање врши вирмански, одложено на основу испостављених фактура у року не 

краћем од 60 дана. Такође, захтев наручиоца је да рок важења понуде буде 60 дана од дана отварања понуде. 

10. Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде прецизно унесе цену коју треба да изрази у динарима, без и са ПДВ-

ом као и остале тражене елементе. 

11.Потребно је да понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија приликом закључења Уговора 

достави неко од средстава финансијског обезбеђења уизносу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а односно 

уговора, с тим што средство обезбеђења може бити: банкарска гаранција, хипотека, јемство другог правног лица са 

одговарајућим бонитетом, меница, полиса осигурања и др. 

12.Наручилац чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом 

утврђени као поверљиви и на којима стоји ознака "ПОВЕРЉИВО". Цена и остали подаци из понуде који су од 

значаја за примену критеријума и рангирање понуда се неће сматрати поверљивим 

13.Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде а комуникација се врши у складу са чланом 20. Закона. 

14.Наручилац може да захтева додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при вредновању и 

упоређивању понуда и остале радње у складу са чланом 93.закона. 

15.Модел уговора: модел Уговора Понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да прихвата све елементе Уговора. 

16. Заинтересовано лице може тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца: Специјална 

болница за рехабилитацију “Рибарска Бања”, 37205 Рибарска Бања. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева ,послати одговор у писаном 

облику и истовремено објавити ту информацију на Порталу јавних набавки  и на својој интернет страници. 

17. Критеријум за доделу уговора односно избор најповољније понуде: 

најнижа понуђена цена 

18.Уколико Наручилац применом критеријума најнижа понуђена цена добије две или више понуда са истом 

ценом, приоритет ће се дати ономе који је понудио краћи рок испоруке. У случају да је и то исто, најповољнији 

понуђач биће изабран методом случајног избора. 

19.Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине( Доказ: Изјава дата под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу) 



Страна 6 пд 62 
 

20.Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

21.Понуђач који сматра да је дошло до повреде прописа у поступку јавне набавке може да поднесе Захтев за 

заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у складу са члановима 148. - 

151. Закона о јавним набавкама, односно дужан је да на рачун буџета Републике Србије бр.840-742221843-57 уплати 

таксу у складу са чланом 156. Закона. 

22.Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, рок у којем ће бити закључен уговор о јавној 

набавци је 10 дана.           
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Прилпг бр. 3 

 

ПРЕДМЕТ: Пбразац  ппнуде са технишким спецификацијама за радна пдела 

 (Партија бр. 1) 

                                                                                                                                                                                                              Пбразац структуре цене 

  

РБ ППИС САСТАВ И КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КПЛИЧИНА 

Цена пп 
јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупан изнпс 
без ПДВ-а 

1. Раднп пделп за раднике у 
Технишкпј служби 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер и 
35 % памук и тежине 240 
грама /m2. Панталпне су 
тегет  бпје, са плавим 
паспулпм на чеппвима, 
мпдел је ПИЛПТ , са 
трегерима, са 2 лепљена 
чепа у гпроем делу, са 2 
чепа(хармпника) са стране 
на нпгавицама и 1 чеп на 
грудима са преклпппм, 
чеппви(са стране и на 
грудима) су са шишак 
тракпм, ластих/стезник у 
пределу струка, лпгп 
Рибарске Баое на чепу на 
грудима. Радна блуза је 
класишна ПИЛПТ мпдел, са 
2 чепа гпре(лепљена), на 
левпм гпре је лпгп Рибарске 
Баое, и 2 чепа са 

кпмплет 
 
 

35   
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стране(лепљена), сви 
чеппви су са шишак тракпм. 
Паспул је на крагни и на 
чеппвима плаве бпје, 
закппшаваое блузе је са 
рајсферщлуспм и има 
преклпп 

2. Раднп пделп за впзаше 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер и 
35 % памук и тежине 240 
грама /m2 , црвене бпје, 
материјал је впдппдбпјан и 
ппстпјане бпје. Панталпне 
имају на предоем делу 2 
лепљена чепа, гајке за 
каищ, 2 чепа на сппљащним 
странама 
нпгавица(хармпника), щлиц 
са рајсферщлуспм. 
Блуза има 2 чепа 
(хармпника) на гпроем 
делу, и са сппљне стране 
има 2 чепа са дуплпм 
ппставпм(2 птвпра, један за 
руке и други за 
дпкумента)кап и ластих на 
ппјасу, и на леђима знак 
беле бпје и флупрпсцетан у 
пблику крста, и на предопј 
левпј страни у гпроем делу 
лпгп Рибарске Баое. Паспул 
на крагни и чеппвима је 
беле бпје. 

кпмплет 9   
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3. 

Радна пдела за раднике 
вещераја-женски мпдел 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер и 
35 % памук и тежине 190 
грама /m2. Панталпне су 
тегет бпје, панталпне су 
женски мпдел/крпј, имају 
на предоем делу 2 
лепљена чепа, гајке за 
каищ, и ластих у ппјасу. 
Радна блуза је женски 
мпдел/крпј, има 1 чеп на 
гпроем делу са леве стране 
и 2 чепа са стране(сви 
чеппви су лепљени), блуза 
је тегет бпје, и на гпроем 
чепу је  лпгп Рибарске 
Баое, са сивим паспулпм на 
крагни и чепу. Радна блуза 
има три дугмета . Радна 
блуза пада прекп панталпна 
у висини струка.Блуза има ¾ 
рукав. 

кпмплет 8   

4. Раднп пделп-радник 
набавке 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 235 
грама /m2 , бпрде бпје. 
Панталпне имају на 
предоем делу 2 лепљена 
чепа, гајке за каищ, 2 чепа 
на сппљащним странама 
нпгавица(хармпника), 
щлиц са рајсферщлуспм. 
Блуза има 2 чепа 

кпмплет 2   
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(хармпника) гпроем делу 
са сппљне стране и 2 чепа 
са дуплпм ппставпм(2 
птвпра, један за руке и 
други за дпкумента)кап и 
ластих на ппјасу, и на 
леђима натпис 
СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА 
„РИБАРСКА БАОА“ тегет 
бпје, и на предопј левпј 
страни у гпроем делу 
лпгп Рибарске Баое тегет 
бпје. 

5. Радни мантил за 
магаципнере 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 190 
грама /m2, тегет бпје, са 
плавим паспулпм, 2 
чепа(лепљена) са стране и 
1 чеп у висини груди на 
левпј страни, каищ на 
леђима у висини ппјаса, 4 
дугмета и са крагнпм-
класишнпг крпја, лпгп 
Рибарске Баое на гпроем 
чепу 

кпмад 4   

6. Раднп пделп-ппмпћни 
радник у магацину 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 240 
грама /m2. Панталпне су 
тегет  бпје, са плавим 

кпмплет 3   
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паспулпм на чеппвима, 
мпдел је ПИЛПТ , са 
трегерима, са 2 лепљена 
чепа у гпроем делу, са 2 
чепа(хармпника) са 
стране на нпгавицама и 1 
чеп на грудима са 
преклпппм, чеппви(са 
стране и на грудима) су са 
шишак тракпм, 
ластих/стезник у пределу 
струка, лпгп Рибарске 
Баое на чепу на грудима. 
Радна блуза је класишна 
ПИЛПТ мпдел, са 2 чепа 
гпре(лепљена), на левпм 
гпре је лпгп Рибарске 
Баое, и 2 чепа са 
стране(лепљена), сви 
чеппви су са шишак 
тракпм. Паспул је на 
крагни и на чеппвима 
плаве бпје, закппшаваое 
блузе је са рајсферщлуспм 
и има преклпп 

7. Радни мантил за фризере  Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 190 
грама /m2, сиве бпје, 
крагна и чеппви бпрдп 
бпје, 2 чепа(лепљена) са 

кпмад 3   
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стране и 1 чеп у висини 
груди на левпј страни, 
каищ на леђима у висини 
ппјаса, 4 дугмета и са 
крагнпм-класишнпг крпја, 
лпгп Рибарске Баое на 
гпроем чепу, мантил је 
скраћене дужине пд 
класишнпг(1 кпмад је 
женски мпдел, а 2 кпмада 
мущки мпдел) 

8. Раднп пделп за 
спремашицу 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 190 
грама /m2. Панталпне су 
црне бпје, панталпне су 
женски мпдел/крпј  имају 
на предоем делу 2 
лепљена чепа, гајке за 
каищ, и ластих у ппјасу. 
Радна блуза је женски 
мпдел/крпј има 1 чеп на 
гпроем делу са леве 
стране и 2 чепа са 
стране(сви чеппви су 
лепљени), блуза је сиве 
бпје, и на гпроем чепу је  
лпгп Рибарске Баое, са 
тегет паспулпм на крагни 
и чепу. Радна блуза има 
три дугмета . Радна блуза 

кпмплет 1   
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пада прекп панталпна у 
висини струка.Рукав је ¾. 

9. Раднп пделп за 
спремашице 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 190 
грама /m2. Панталпне су 
тегет бпје, панталпне су 
женски мпдел/крпј  имају 
на предоем делу 2 
лепљена чепа, гајке за 
каищ, и ластих у ппјасу. 
Радна блуза је женски 
мпдел/крпј има 1 чеп на 
гпроем делу са леве 
стране и 2 чепа са 
стране(сви чеппви су 
лепљени), блуза је сиве 
бпје, и на гпроем чепу је  
лпгп Рибарске Баое, са 
тегет паспулпм на крагни 
и чепу. Радна блуза има 
три дугмета . Радна блуза 
пада прекп панталпна у 
висини струкаи са ¾ 
рукавима. 

кпмплет 14 
 

  

10. Радне кецеље за пспбље 
кухиое 

Сирпвински састав је 
материјал 100% памук и 
тежине 260 грама /m2. 
Кецеља је  беле  бпје, 
пјашаое на грудима да 
виси пкп врата, , са тракпм 

кпмад 56   
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за везиваое пкп струка-
ппзади. 

11. Радна капа за пспбље 
рестпрана 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 190 
грама /m2. Мпдел је 
класишан кашкет са 
ластихпм ппзади. 

кпмад 56   

12. Радне панталпне за 
пспбље кухиое 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 190 
грама /m2. Панталпне су 
беле  бпје, мпдел је 
ПИЛПТ , са трегерима, са 2 
лепљена чепа у гпроем 
делу, и један чеп на 
грудима са преклпппм и 
са шишак тракпм, 
ластих/стезник у пределу 
струка. 
 

Кпмад 28   

13. Раднп пделп-специјалне 
израде 

Сирпвински састав је 
материјал 65% пплиестер 
и 35 % памук и тежине 240 
грама /m2 , црне бпје, 
материјал је впдппдбпјан 
и ппстпјане бпје. 
Панталпне имају на 
предоем делу 2 лепљена 
чепа, гајке за каищ, гајке 
за ппасаш за футрплу 

кпмплет 6 
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пищтпља, 2 чепа на 
сппљащним странама 
нпгавица(хармпника), 
щлиц са рајсферщлуспм. 
Блуза има 2 чепа 
(хармпника) гпроем делу 
са сппљне стране и 2 чепа 
са дуплпм ппставпм(2 
птвпра, један за руке и 
други за дпкумента)кап и 
ластих на ппјасу, и натпис 
ПБЕЗБЕЂЕОЕ на леђима, 
беле бпје и флупрпсцетан, 
и на предопј левпј страни 
у гпроем делу лпгп 
Рибарске Баое 

14. Комплет радно одело за 

спремачице 

Блуза тегет боје са крагном 

лила боје и панталоне тегет 

боје (у појасу ластих), на 

блузи џепови са обе доње 

предње стране, кепер, 

амблем (Wellness центра)на 

предњој горњој левој 

страни, закпчавање 

рајсфершлус. 

Комплета 5   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
НАПОМЕНА :Кпличине исказане у кплпни 4. мпгу се меоати зависнп пд пптреба НАРУЧИОЦА највише +/- 10 %. 

Цена пбухвата царину,трпшкпве исппруке,превпза,складиштеоа,псигураоа и др. 

 Накпн спрпведене јавне набавке наручилац ће изабранпм ппнуђачу дпставити величине пдеће (кпличину пп брпјевима), кап и лпгп. 

За екстремне случајеве шивеое пп мери. 
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        М.П. 

        __________________ 

 

 

 

 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ:                    _________________________________ 

          _________________________________ 

 ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                                     _________________________________ 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                       _________________________________ 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:      _________________________________ 

                       _________________________________ 

 Рок важења понуде: _________________________________ 

                       _________________________________ 
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ПОНУДА за јавну набавку мале бредности добара –     ХТЗ опрема за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  

“ Рибарска Бања” 

                                                  (ЈНМВ бр. 7/14 ) 
 

        ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ: 

 

                                                           Назив предузећа:_____________________________ 

       

                                                      Адреса:_____________________________________ 

        

                                                                                                                                             ПИБ:________________________________________ 

        

                                                                      Матични број:__________________________________ 

        

                                                                      Регистарски број:______________________________ 

 

                Бр. пословног рачуна:__________________________ 

        

                                                                      Телефон:_____________Фаx:_____________________ 

 

               Лице овлашћено за потписивање уговора__________ 

 

                _______________________________________________ 

        

                                                                                                                                            Лице за контакт:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 18 пд 62 
 

 

Прилпг бр.3.1. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
И ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара – ХТЗ ппрема за пптребеСпецијалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 
Изјављујем да наступам са ппдизвпђачем 

 
 Општи ппдаци п ппдизвпђачу       Деп дпбара чију ће исппруку  
Назив ппдизвпђача______________________________    ппнуђач ппверити ппдизвпђачу 
     
Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 
 
ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 
 
Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 
Регистарски брпј:_____________________________ 
 
Шифра делатнпсти:___________________________ 

      
Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 
Телефпн:_____________Фаx:___________________ 
 
Лице за кпнтакт:_______________________________ 
 
У__________________      М.П.    Пптпис пвлашћенпг лица 
Дана:______________          ______________________ 

 
Образац Изјава ппнуђача да наступа са ппдизвпђачем пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсеса ппдизвпђачем. 
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Прилпг бр.3.2. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара –ХТЗ опрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 

Изјављујем да наступам кап учесник у заједничкпј ппнуди 

 

Деп дпбара кпја ће исппручивати 

Назив ппнуђача______________________________                                         ппнуђач кпји је учесник заједничке ппнуде 

     

Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 

 

ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 

 

Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 

Регистарски брпј:_____________________________ 

 

Шифра делатнпсти:___________________________ 

      

Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 

Телефпн:_____________Фаx:___________________ 

 

Лице за кпнтакт:_______________________________ 

 

У__________________          Пптпис пвлашћенпг лица 

Дана:______________          ______________________ 

М.П. 

Образац Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. 
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 Прилпг бр. 3 

ПРЕДМЕТ:Пбразац ппнуде са технишким спецификацијама за радне мајице и тренерке 

                         ( Партијабр. 2) 

                                                                                                                                                                                           Пбразац структуре цене 

 

 

РБ ППИС 
САСТАВ И 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КПЛИЧИНА 

Цена пп 
јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупан изнпс 
без ПДВ-а 

1. Мајице-радне за раднике 
у Технишкпј служби 

Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
150 грама /m2, тегет бпје,  
са пкруглинпм, кап и 
лпгпм Рибарске Баое на 
предоем левпм делу на 
гпропј страни, кратак 
рукав. 

кпмад 49   

2. Мајице-радне Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
180 грама /m2, тегет бпје,  
са крагнпм и три дугмета, 
кап и лпгпм Рибарске 
Баое на предоем левпм 
делу на гпропј страни, 
кратак рукав. 

кпмад 1   

3. Мајице-радне Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
180 грама /m2, црвене 
бпје,  са крагнпм и три 
дугмета, и знак крста на 

кпмад 7   
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леђима беле бпје, кап и 
лпгпм Рибарске Баое на 
предоем левпм делу на 
гпропј страни, кратак 
рукав. 

4. Мајице за впзаше 
унутращоег трансппрта 

Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
150 грама /m2, црвене  
бпје,  са пкруглинпм. 
Лпгп Рибарске Баое на 
гпропј левпј страни, 
кратак рукав. 
 

кпмад 2   

5. Мајица радна за раднике 
вещераја и спремашице -
женске 

Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
150 грама /m2, тегет  бпје,  
са пкруглинпм. Лпгп 
Рибарске Баое на гпропј 
левпј страни, кратак 
рукав. 

кпмад 45   

6. Радне мајице за 

спремачице wellness  

центра 

Памучне, са округлином, 

са логом Wellness 

центра(сито штампа)на 

предњој левој страни, 

лила боје 

кпмад 5   

7. Радне мајице за терапеуте 
 
 
 
 
 

Памушне, беле бпје, са 
пкруглинпм, кратких 
рукава, са лпгпм 
Рибарске Баое (ситп 
щтампа) гпре левп 

Кпмад 62   
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8. Радне мајице за терапеуте Памушне, беле бпје, са 
крагнпм,кратких рукава, 
са лпгпм Рибарске Баое 
(ситп щтампа) гпре левп 

Кпмад 62   

9. Мајице-радне за раднике 
пбезбеђеоа 

Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
180 грама /m2, сиве бпје,  
са крагнпм и три дугмета, 
и натписпм ПБЕЗБЕЂЕОЕ, 
црне бпје, на леђима кап 
и лпгпм Рибарске Баое 
на предоем левпм делу 
на гпропј страни, кратак 
рукав. 

кпмад 12 
 

  

10. Мајице-радне за пспбље 
кухиое 

Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
150 грама /m2, беле бпје,  
са пкруглинпм, кратак 
рукав. 

кпмад 56   

11. Мајице-радне за радника 
набавке 

Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
180 грама /m2, бпрдп 
бпје,  са крагнпм и три 
дугмета, и натписпм 
СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА 
„РИБАРСКА БАОА“ тегет 
бпје на леђима, кап и 
лпгпм Рибарске Баое на 
предоем левпм делу на 
гпропј страни тегет бпје, 
кратак рукав. 

кпмад 2   
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12.  Мајице радне за  фризере Сирпвински састав је 
материјал 100% памук, 
150 грама /m2, бпрдп  
бпје,  са пкруглинпм. 
Лпгп Рибарске Баое на 
гпропј левпј страни, 
кратак рукав( два кпмада 
женски мпдел, 4 кпмада 
мущки мпдел). 

кпмад 3   

13. Тренерке за терапеуте Памушне, гпрои деп беле 

бпје са лпгпм Рибарске 

Баое (ситп щтампа) гпре 

левп, дпои деп тегет бпје 

Кпмад 62   

14. Тренерке за спремаше Памушне, црвене бпје, са 

лпгпм Рибарсеке Баое(ситп 

щтампа) на гпроем делу-

гпре левп 

Кпмад 4 

 

  

15. Тренерке за впзаше кплица Памушна, са еластинпм, 

дпои деп црне бпје, гпрои 

деп црнп са бпрдим, са 

лпгпм Рибарске Баое(ситп 

щтампа). 

Кпмад 4 

 

  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
 

 

НАПОМЕНА :Кпличине исказане у кплпни 4. мпгу се меоати зависнп пд пптреба НАРУЧИОЦА највише +/- 10 %. 
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Цена пбухвата царину,трпшкпве исппруке,превпза,складиштеоа,псигураоа и др. 

Накпн спрпведене јавне набавке наручилац ће изабранпм ппнуђачу дпставити величине пдеће (кпличину пп брпјевима), кап и лпгп. 

За екстремне случајеве шивеое пп мери. 

 

 

        М.П. 

        __________________ 

 

 

 

 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ:                    _________________________________ 

          _________________________________ 

 ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                                     _________________________________ 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                       _________________________________ 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:      _________________________________ 

                       _________________________________ 

 Рок важења понуде: _________________________________ 

                       _________________________________ 
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ПОНУДА за јавну набавку мале бредности добара –     ХТЗ опрема за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  

“Рибарска Бања” 

                                                  (ЈНМВ бр. 7/14 ) 
 

        ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ: 

 

                                                           Назив предузећа:_____________________________ 

       

                                                      Адреса:_____________________________________ 

        

                                                                                                                                             ПИБ:________________________________________ 

        

                                                                      Матични број:__________________________________ 

        

                                                                      Регистарски број:______________________________ 

 

                Бр. пословног рачуна:__________________________ 

        

                                                                      Телефон:_____________Фаx:_____________________ 

 

               Лице овлашћено за потписивање уговора__________ 

 

                _______________________________________________ 

        

                                                                                                                                            Лице за контакт:_______________________________ 
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Прилпг бр.3.1. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
И ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара – ХТЗ ппрема за пптребеСпецијалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 
Изјављујем да наступам са ппдизвпђачем 

 
 Општи ппдаци п ппдизвпђачу       Деп дпбара чију ће исппруку  
Назив ппдизвпђача______________________________    ппнуђач ппверити ппдизвпђачу 
     
Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 
 
ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 
 
Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 
Регистарски брпј:_____________________________ 
 
Шифра делатнпсти:___________________________ 

      
Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 
Телефпн:_____________Фаx:___________________ 
 
Лице за кпнтакт:_______________________________ 
 
У__________________      М.П.    Пптпис пвлашћенпг лица 
Дана:______________          ______________________ 

 
Образац Изјава ппнуђача да наступа са ппдизвпђачем пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсеса ппдизвпђачем. 
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Прилпг бр.3.2. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара –ХТЗ опрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 

Изјављујем да наступам кап учесник у заједничкпј ппнуди 

 

Деп дпбара кпја ће исппручивати 

Назив ппнуђача______________________________                                         ппнуђач кпји је учесник заједничке ппнуде 

     

Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 

 

ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 

 

Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 

Регистарски брпј:_____________________________ 

 

Шифра делатнпсти:___________________________ 

      

Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 

Телефпн:_____________Фаx:___________________ 

 

Лице за кпнтакт:_______________________________ 

 

У__________________          Пптпис пвлашћенпг лица 

Дана:______________          ______________________ 

М.П. 

Образац Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. 
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Прилпг бр. 3 

ПРЕДМЕТ:Пбразац ппнуде са технишким спецификацијама за радне кпщуље 

       ( Партијабр. 3) 

                                                                                                                                                                                               Пбразац структуре цене 

 

 

РБ ППИС 
САСТАВ И 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КПЛИЧИНА 

Цена пп 
јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупан изнпс 
без ПДВ-а 

1. Радна кпщуља за 
кпнпбара 

Сирпвински састав је 
материјал 70% памук и 
30% пплиестер и тежине 
110 грама /m2 Кпщуља је 
кратких рукава, класишан 
крпј. Беле бпје. 

кпмад 56   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
 

НАПОМЕНА :Кпличине исказане у кплпни 4. мпгу се меоати зависнп пд пптреба НАРУЧИОЦА највише +/- 10 %. 

Цена пбухвата царину,трпшкпве исппруке,превпза,складиштеоа,псигураоа и др. 

Накпн спрпведене јавне набавке наручилац ће изабранпм ппнуђачу дпставити величине кпшуља (кпличину пп брпјевима). 

За екстремне случајеве шивеое пп мери. 

 

        М.П. 

        __________________ 
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РОК ИСПОРУКЕ:                    _________________________________ 

          _________________________________ 

 ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                                     _________________________________ 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                       _________________________________ 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:      _________________________________ 

                       _________________________________ 

 Рок важења понуде: _________________________________ 

                       _________________________________ 
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ПОНУДА за јавну набавку мале бредности добара –     ХТЗ опрема за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ 

Рибарска Бања” 

                                                  (ЈНМВ бр. 7/14 ) 
 

        ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ: 

 

                                                           Назив предузећа:_____________________________ 

       

                                                      Адреса:_____________________________________ 

        

                                                                                                                                             ПИБ:________________________________________ 

        

                                                                      Матични број:__________________________________ 

        

                                                                      Регистарски број:______________________________ 

 

                Бр. пословног рачуна:__________________________ 

        

                                                                      Телефон:_____________Фаx:_____________________ 

 

               Лице овлашћено за потписивање уговора__________ 

 

                _______________________________________________ 

        

                                                                                                                                            Лице за контакт:_______________________________ 
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Прилпг бр.3.1. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
И ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара – ХТЗ ппрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 
Изјављујем да наступам са ппдизвпђачем 

 
Општи ппдаци п ппдизвпђачу       Деп дпбара чију ће исппруку  
Назив ппдизвпђача______________________________    ппнуђач ппверити ппдизвпђачу 
     
Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 
 
ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 
 
Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 
Регистарски брпј:_____________________________ 
 
Шифра делатнпсти:___________________________ 

      
Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 
Телефпн:_____________Фаx:___________________ 
 
Лице за кпнтакт:_______________________________ 
 
У__________________      М.П.    Пптпис пвлашћенпг лица 
Дана:______________          ______________________ 

 
Образац Изјава ппнуђача да наступа са ппдизвпђачем пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсеса ппдизвпђачем. 
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Прилпг бр.3.2. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара –ХТЗ опрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр.7/14) 

Изјављујем да наступам кап учесник у заједничкпј ппнуди 

 

Деп дпбара кпја ће исппручивати 

Назив ппнуђача______________________________                                         ппнуђач кпји је учесник заједничке ппнуде 

     

Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 

 

ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 

 

Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 

Регистарски брпј:_____________________________ 

 

Шифра делатнпсти:___________________________ 

      

Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 

Телефпн:_____________Фаx:___________________ 

 

Лице за кпнтакт:_______________________________ 

 

У__________________          Пптпис пвлашћенпг лица 

Дана:______________          ______________________ 

М.П. 

Образац Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. 
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Прилпг бр. 3 

ПРЕДМЕТ: Пбразац ппнуде са технишким спецификацијама за радну пбућу -клпмпе 

                       ( Партијабр. 4) 

                                                                                                                                                                                                     Пбразац структуре цене 

 

 

РБ ППИС 
САСТАВ И 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КПЛИЧИНА 

Цена пп 
јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупан изнпс 
без ПДВ-а 

1. Клпмпе  Ђпн је пплиуретански и 
прегибан. Кпжне,   целе  
у белпј бпји. 

Пар 176   

2. Клпмпе  Ђпн је пплиуретански и 
прегибан. Кпжне, целе  у 
црнпј бпји. 

Пар 34   

3. Кломпе  Ђпн је пплиуретански и 

прегибан. Кпжне,  целе  у 

лила бпји. 

Пар 5   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
 

 

НАПОМЕНА :Кпличине исказане у кплпни 4. мпгу се меоати зависнп пд пптреба НАРУЧИОЦА највише +/- 10 %. 

Цена пбухвата царину,трпшкпве исппруке,превпза,складиштеоа,псигураоа и др. 

 Накпн спрпведене јавне набавке наручилац ће изабранпм ппнуђачу дпставити брпјеве пбуће (кпличине пп брпјевима и 

бпјама). 

        М.П. 

        __________________ 
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РОК ИСПОРУКЕ:                    _________________________________ 

          _________________________________ 

 ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                                     _________________________________ 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                       _________________________________ 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:      _________________________________ 

                       _________________________________ 

 Рок важења понуде: _________________________________ 

                       _________________________________ 
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ПОНУДА за јавну набавку мале бредности добара –     ХТЗ опрема за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ 

Рибарска Бања”      (ЈНМВ бр. 7/14 ) 
 

        ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ: 

 

                                                           Назив предузећа:_____________________________ 

       

                                                      Адреса:_____________________________________ 

        

                                                                                                                                             ПИБ:________________________________________ 

        

                                                                      Матични број:__________________________________ 

        

                                                                      Регистарски број:______________________________ 

 

                Бр. пословног рачуна:__________________________ 

        

                                                                      Телефон:_____________Фаx:_____________________ 

 

               Лице овлашћено за потписивање уговора__________ 

 

                _______________________________________________ 

        

                                                                                                                                            Лице за контакт:_______________________________ 
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Прилпг бр.3.1. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
И ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара – ХТЗ ппрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 
Изјављујем да наступам са ппдизвпђачем 

 
Општи ппдаци п ппдизвпђачу       Деп дпбара чију ће исппруку  
Назив ппдизвпђача______________________________    ппнуђач ппверити ппдизвпђачу 
     
Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 
 
ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 
 
Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 
Регистарски брпј:_____________________________ 
 
Шифра делатнпсти:___________________________ 

      
Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 
Телефпн:_____________Фаx:___________________ 
 
Лице за кпнтакт:_______________________________ 
 
У__________________      М.П.    Пптпис пвлашћенпг лица 
Дана:______________          ______________________ 

 
Образац Изјава ппнуђача да наступа са ппдизвпђачем пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсеса ппдизвпђачем. 
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Прилпг бр.3.2. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара –ХТЗ опрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр.7/14) 

Изјављујем да наступам кап учесник у заједничкпј ппнуди 

 

Деп дпбара кпја ће исппручивати 

Назив ппнуђача______________________________                                         ппнуђач кпји је учесник заједничке ппнуде 

     

Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 

 

ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 

 

Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 

Регистарски брпј:_____________________________ 

 

Шифра делатнпсти:___________________________ 

      

Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 

Телефпн:_____________Фаx:___________________ 

 

Лице за кпнтакт:_______________________________ 

 

У__________________          Пптпис пвлашћенпг лица 

Дана:______________          ______________________ 

М.П. 

Образац Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду. 
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Прилпг бр. 3 

ПРЕДМЕТ:Пбразац ппнуде са технишким спецификацијама за псталу ХТЗ ппрему 

       ( Партијабр. 5) 

                                                                                                                                                                                    Пбразац структуре цене 

 

 

РБ ППИС 
САСТАВ И 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КПЛИЧИНА 

Цена пп 
јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупан изнпс 
без ПДВ-а 

1. Рукавица защтитна ПВЦ Кратка ЕN 388 (3143) или 
пдгпварајућа 

Пар 154   

2. Рукавица защтитна ПВЦ Птппрна на уља и масти, 
дуга, црвена 

Пар 8   

3. Рукавица защтитна  “Драјвер” или 
пдгпварајућа 

Пар 8   

4. Кищна кабаница са 
капуљашпм 

Пд непрпмпшивпг платна, 
дужа, средое 
велишине(15 кпмада) и 
велишине ХХХL(10 
кпмада), мущка 

Кпмад 25   

5. Кищна кабаница са 
капуљашпм 

Пд непрпмпшивпг платна, 
дужа, маое велишине, 
женска 

Кпмад 1   

6. Напшаре защтитне за 
брусилицу 

Пд стакла Кпмад 5   

7. Напшаре защтитне за 
кпсилицу-тример 

Пд пластике Кпмад 4   

8. Филтер за защтитну маску  
 
 

3М 06911 ЦЕ 0086 или 
пдгпварајући 

Кпмад 16   
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9. Заштитне маске  
 

3М или одговарајуће Комад 4   

10. 

 

Радне кабанице дводелне Мантил и панталоне, 

величина XXXL 
Комад 2   

11. Заштитне чизме Гумене, зелене боје Пар 4   

12. Защтитне шизме 
 

Гумене, црне бпје пар 22    

13. Защтитне шизме Гумене, беле бпје Пар 5   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
 
 

НАПОМЕНА :Кпличине исказане у кплпни 4. мпгу се меоати зависнп пд пптреба НАРУЧИОЦА највише +/- 10 %. 

Цена пбухвата царину,трпшкпве исппруке,превпза,складиштеоа,псигураоа и др. 

Накпн спрпведене јавне набавке наручилац ће изабранпм ппнуђачу дпставити брпјеве пбуће (кпличине пп брпјевима и бпјама). 

 

 

        М.П. 

        __________________ 

 

 

 

РОК ИСПОРУКЕ:                    _________________________________ 

          _________________________________ 

 ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                                     _________________________________ 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                       _________________________________ 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:      _________________________________ 

                       _________________________________ 

 Рок важења понуде: _________________________________ 

                       _________________________________ 
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ПОНУДА за јавну набавку мале бредности добара –     ХТЗ опреме за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ 

Рибарска Бања” 

                                                  (ЈНМВ бр.7/14 ) 
 

        ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ: 

 

                                                           Назив предузећа:_____________________________ 

       

                                                      Адреса:_____________________________________ 

        

                                                                                                                                             ПИБ:________________________________________ 

        

                                                                      Матични број:__________________________________ 

        

                                                                      Регистарски број:______________________________ 

 

                Бр. пословног рачуна:__________________________ 

        

                                                                      Телефон:_____________Фаx:_____________________ 

 

               Лице овлашћено за потписивање уговора__________ 

 

                _______________________________________________ 

        

                                                                                                                                           Лице за контакт:_______________________________ 
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Прилпг бр.3.1. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
И ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара – ХТЗ ппрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 
Изјављујем да наступам са ппдизвпђачем 

 
Општи ппдаци п ппдизвпђачу       Деп дпбара чију ће исппруку  
Назив ппдизвпђача______________________________    ппнуђач ппверити ппдизвпђачу 
     
Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 
 
ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 
 
Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 
Регистарски брпј:_____________________________ 
 
Шифра делатнпсти:___________________________ 

      
Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 
Телефпн:_____________Фаx:___________________ 
 
Лице за кпнтакт:_______________________________ 
 
У__________________      М.П.    Пптпис пвлашћенпг лица 
Дана:______________          ______________________ 

 
Образац Изјава ппнуђача да наступа са ппдизвпђачем пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсеса ппдизвпђачем 
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Прилпг бр.3.2. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара –ХТЗ опрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 

Изјављујем да наступам кап учесник у заједничкпј ппнуди 

 

Деп дпбара кпја ће исппручивати 

Назив ппнуђача______________________________                                         ппнуђач кпји је учесник заједничке ппнуде 

     

Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 

 

ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 

 

Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 

Регистарски брпј:_____________________________ 

 

Шифра делатнпсти:___________________________ 

      

Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 

Телефпн:_____________Фаx:___________________ 

 

Лице за кпнтакт:_______________________________ 

 

У__________________          Пптпис пвлашћенпг лица 

Дана:______________          ______________________ 

М.П. 

Образац Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду 
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Прилпг бр. 3 

ПРЕДМЕТ:Пбразац ппнуде са технишким спецификацијама за радну пбућу специјалне израде 

                   ( Партијабр. 6) 

                                                                                                                                                                  Пбразац структуре цене 

 

 

РБ ППИС 
САСТАВ И 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КПЛИЧИНА 

Цена пп 
јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупан изнпс 
без ПДВ-а 

1. Ципеле радне специјалне 
израде 

Ђпн је гумени птппран на 
уља, киселине, базе и 
хемикалије, на виспке 
температуре (+300 
степени), ђпн има дубпке 
щаре збпг пптребе 
кретаоа на свим врстама 
терена и ппдлпга, 
предои деп ђпна треба 
да је ппвищен ради веће 
издржљивпсти и 100% 
без метала, треба да 
имају защтиту на 
предоем делу (капа) пд 
кпмппзитних материјала 
и неметални лист збпг 
маое тежине и 
флексибилнпсти, на 
шланку је пптребнп 
дпдатнп ушврщћиваое 

Пар 6   
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збпг веће стабилнпсти, са 
унутращое стране треба 
да су ппстављене Gore-
Tex мембранпм и да су 
ппгпдне за нпщеое у 
влажнпј средини, унутар 
ципеле треба да је 
парппрппусни и 
анатпмски пбликпван 
улпжак. Црне бпје.Треба 
да задпвпљава 
стандарде (нпрме) 
квалитета  
EN ISO 20345 :  2004+A1 : 
2007 – S3 HRO WR SRC 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  
 
 

НАПОМЕНА :Кпличине исказане у кплпни 4. мпгу се меоати зависнп пд пптреба НАРУЧИОЦА највише +/- 10 %. 

Цена пбухвата царину,трпшкпве исппруке,превпза,складиштеоа,псигураоа и др. 

 

Накпн спрпведене јавне набавке наручилац ће изабранпм ппнуђачу дпставити брпјеве пбуће. 

        М.П. 

                                                                  __________________ 
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РОК ИСПОРУКЕ:                    _________________________________ 

          _________________________________ 

 ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                                     _________________________________ 

 МЕСТО ИСПОРУКЕ:       _________________________________ 

                       _________________________________ 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:      _________________________________ 

                       _________________________________ 

 Рок важења понуде: _________________________________ 

                       _________________________________ 
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ПОНУДА за јавну набавку мале бредности добара –     ХТЗ опреме за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ 

Рибарска Бања” 

                                                  (ЈНМВ бр. 7/14 ) 
 

        ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ: 

 

                                                           Назив предузећа:_____________________________ 

       

                                                      Адреса:_____________________________________ 

        

                                                                                                                                             ПИБ:________________________________________ 

        

                                                                      Матични број:__________________________________ 

        

                                                                      Регистарски број:______________________________ 

 

                Бр. пословног рачуна:__________________________ 

        

                                                                      Телефон:_____________Фаx:_____________________ 

 

               Лице овлашћено за потписивање уговора__________ 

 

                _______________________________________________ 

        

                                                                                                                                             Лице за контакт:_______________________________ 
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                                                                                                                                                                                                                                    Прилпг бр.3.1. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
И ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара – ХТЗ ппрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 
Изјављујем да наступам са ппдизвпђачем 

 
Општи ппдаци п ппдизвпђачу       Деп дпбара чију ће исппруку  
Назив ппдизвпђача______________________________    ппнуђач ппверити ппдизвпђачу 
     
Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 
 
ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 
 
Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 
Регистарски брпј:_____________________________ 
 
Шифра делатнпсти:___________________________ 

      
Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 
Телефпн:_____________Фаx:___________________ 
 
Лице за кпнтакт:_______________________________ 
 
У__________________      М.П.    Пптпис пвлашћенпг лица 
Дана:______________          ______________________ 

 
Образац Изјава ппнуђача да наступа са ппдизвпђачем пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппнуду ппднпсеса ппдизвпђачем  
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Прилпг бр.3.2. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

У вези јавне набавке мале вреднпсти дпбара –ХТЗ опрема за пптребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 

Бања” (ЈНМВ бр. 7/14) 

Изјављујем да наступам кап учесник у заједничкпј ппнуди 

 

Деп дпбара кпја ће исппручивати 

Назив ппнуђача______________________________                                         ппнуђач кпји је учесник заједничке ппнуде 

     

Седиште и адреса____________________________     1._____________________________ 

 

ПИБ:________________________________________     2._____________________________ 

 

Матични брпј:________________________________     3._____________________________ 

 

Регистарски брпј:_____________________________ 

 

Шифра делатнпсти:___________________________ 

      

Бр.ппслпвнпг рачуна:_________________________ 

 

Телефпн:_____________Фаx:___________________ 

 

Лице за кпнтакт:_______________________________ 

 

У__________________          Пптпис пвлашћенпг лица 

Дана:______________          ______________________ 

М.П. 

Образац Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду 



Страна 49 пд 62 
 

                                                                                                                                                             Прилог бр.4 

 

 

 

  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра  Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра. ( Мења Изјава – Образац бр. 1) 

 

2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. 

Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму 

издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). ( Мења Изјава – Образац бр. 1 ) 

Доказ за предузетнике и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два 

месеца пре отварања понуда). ( мења Изјава – Образац бр. 1) 

 

3. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда. 
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Доказ за правна лица: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 

или потврда  Агенције за привредне регистре  да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву  

изречена мера забране обављања делатности (копије,ови докази морају бити издати након објављивања позива за 

подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда и  не смеју бити старије од два  месеца  пре отварања 

понуда)  ( мења Изјава – Образац бр. 1) 

Доказ за предузетнике: Потврда  прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда  

Агенције за привредне регистре  да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту  изречена мера 

забране обављања делатности (копије,ови докази морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда, 

односно слања позива за подношење понуда и  не смеју бити старије од два  месеца  пре отварања понуда).  

Доказ за физичка лица: Потврда  прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова(копије,овај доказ мора бити издати након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за 

подношење понуда и  не сме бити старије од два  месеца  пре отварања понуда). ( мења Изјава – Образац бр. 1) 

. 

4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  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. 

 

       Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства 

       финансија и привреде- Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које  

администрира ова управа  и потврда (уверење) надлежне управе локалне  самоуправе за  измирене доспеле обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

-или потврда –уверење стране државе када има седиште на њеној територији 

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију 
( копије, ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца  пре отварања понуда). ( мења Изјава . 

Образац бр. 1) 

                      

5.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет  јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5)ЗЈН. 

 
6.Услов: понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине(чл.75.ст.2. Закона). 
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Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75.  

 

 

Уверење о квалитету- Понуђач уз понуду мора доставити и уверење о квалитету, односно извештај из 

лабараторије и атест тканине. Понуђач је у обавези да достави Уверење о извршеној контроли 

квалитета, издато од референтне установе за контролу квалитета текстила-тканине у Републици 

Србији. 

Уверење о квалитету може се доказати и достављањем декларације о усаглашености или потврде о 

усаглашености према стандардима и сродним документима за оцењивање усаглашености којим понуђач 

доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом. 
 

 

 

                                  

НАПОМЕНА: 

                У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН( „Службени гласник РС“, број 124/2012), с обзиром да се ради о спровођењу 

поступка јавне набавке мале вредности, чија је процењена вредност мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН (3.000.000,00 

динара), испуњеност свих услова понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. .Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом, осим услова из члана 75.став 1. Тачка 5.) ЗЈН,коју доставља у виду неоверене копије. 

               Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

 

      6.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 

 

                  Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави истоветне доказе о 

испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. ЗЈН (услови од 1 до 4. ) и услов из члана 75. Став 1. Тачка 5)   Закона, 

за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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ДОКАЗ:  

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. .ЗЈН  у поступку јавне набавке мале 

вредности (за подизвођаче).Образац изјаве мора да буде потписан од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

6.4. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама 

                      

                              Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН (услови од 1 до 4. ). Услов из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услов. 

 

ДОКАЗ:  

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75..ЗЈН  у поступку јавне набавке мале 

вредности .Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом. 

 

Понуђач за предметну јавну набавку доставља Изјаву у смислу члана 77. Став 4. ЗЈН и не доставља доказе из члана 77. ЗЈН 

уз понуду. 

Ако понуђач достави Изјаву из члана 77. Став 4. ЗЈН, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оргиналне или оверене копије свих или појединих 

доказа о испуњености услова.  

Ако понуађач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавети 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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                                                                                                                                                                       Образац 1 

  ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И  76. ЗАКОНА 
 

 

 У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу  

ИЗЈАВУ 

Понуђач ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку јавне набавке  мале 

вредности  - Набавка добара- ХТЗ опреме , ЈНМВ бр  7/14 ,испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
2) Понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања  мита, кривично дело преваре, 

3) Понуђачу  није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања 
позива за подношење понуда 

4)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине(чл.75.ст.2. Закона). 

6) Понуђач мора да поседује уверење о квалитету. 
 
              Датум:                                                                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                  М.П.                                            ______________________________ 
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   Образац 1а 

  

  ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

  
 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач  ___________________________________________ из ___________________,  

Адреса _________________________________________, матични број_____________,у поступку јавне набавке  мале вредности  - 

Набавка добара- Набавка ХТЗ опреме  , ЈНMВ бр. 7/14  ,испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

4)  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 

5) да је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине(чл.75.ст.2. Закона). 

                      

 

              Датум:                                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                        М.П.                                    ______________________________ 

            

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави  
од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатом оврен овај образац Изјаве. 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за сваког подизвођача. 
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                                                                                                                                                                               Образац 1б 

  

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ЧЛАНОВЕ (ЧЛАНА ) ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 У складу са чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу понуђач члан групе понуђача – носилац 

посла__________________________________________из____________________ул.____________________________бр._______ ,  

даје  

ИЗЈАВУ 

 

Да понуђач члан групе понуђача _____________________________________ наведен  

у понуди број____________ од ________________2014.године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке  

број___________од_____________.године, 

испуњава услове утврђене Kонкурсном документацијом за ЈНМВ - Набавка добара- Набавка  

ХТЗ опреме  , ЈНМВ  бр. 7/14 и то да : 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
2)  Да је 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, 
3)  Да му   није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за 

подношење понуда 
4)  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 
5) да је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине(чл.75.ст.2. Закона). 

 

              Датум:                                                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                        М.П.                                          ______________________________ 

 

 

 

Напомена:  

             Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени  образац  Изјаве фотокопира у довољном броју примерака и 

попуни за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.                                                                           
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Прилог бр.5 

 

 

Назив предузећа, адреса, седиште, име лица које заступа фирму, број жиро-рачуна,матични број,ПИБ (у даљем тексту  :  

ПРОДАВАЦ ) и  

Назив подизвођача_____________________________________________________________ 

Учесник у заједничкој понуди_____________________________________________________ 

и  Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска Бања”, 37205 Рибарска Бања коју заступа директор др Душан 

Шокорац ( у даљем тексту : КУПАЦ ) 

Закључили су дана ______________________. године 

 

 

У Г О В О Р 

О КУПОПРОДАЈИ ХТЗ опреме 
 

 

Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Предмет Уговора је куповина ХТЗ опреме  за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију “ Рибарска 
Бања”  у свему према достављеној понуди бр.____ од ____.2014.год., по позиву бр. 7/14 објављеном на Порталу и 
интернет страници наручиоца  ______.2014.год. 
Саставни део овог Уговора је понуда Продавца бр.____ од ____.2014.год. достављена по  позиву бр. 7/14 од 

______2014.год. и прихваћена од стране стручне комисије Купца. 

 

Члан 2. 

ЦЕНА: 

Цена робе која је дата у понуди Продавца бр._____ од _______.2014.год.  прихваћена је од стране стручне комисије Купца и 

износи________без ПДВ-а. 

О евентуалној промени цене (за робу домаћег порекла као и за увозну робу) само из објективних разлога- уколико на 

тржишту дође до промена цена и у складу са законом и подзаконским актима, Продавац је дужан да обавести Купца у 

писаном облику. Уколико се Купац сагласи са променом цене, нова цена утврдиће се Анексом Уговора. 
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Члан 3. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши према захтевима садржаним у Упутству понуђачима како да сачине 

понуду, које као саставни део Конкурсне документације садржи да ће се плаћање вршити вирмански, одложено на основу 

испостављених фактура. 

 

Члан 4. 

РОК ИСПОРУКЕ: 

Роба која је предмет овог Уговора испоручиваће се на паритету Ф-цо магацин Купца. 

Продавац се обавезује да ће целокупну уговорену количину испоручивати Купцу у периоду од дванаест месеци од дана 

потписивања овог Уговора, а по захтеву Купца. 

Роба ће се испоручивати према писменој поруџбеници Купца, а према условима испоруке из понуде Продавца.  

Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. 

 

 

 

Члан 5. 

Уколико Продавац по пријему наруџбенице Купца прекорачи рок испоруке, биће у обавези да Купцу плати на име уговорне 

казне 0,5% од укупне уговорене вредности добара који су предмет наруџбе, за сваки дан закашњења, али не више од 5%.У 

случају да Продавац не изврши своју уговорну обавезу ни у року од пет дана, Купац има право да једнострано раскине овај 

Уговор, у ком случају ће Продавац бити у обавези да Купцу на име уговорне казне плати још додатних 5% од износа 

уговорене вредности добара која су предмет овог Уговора, реализацијом средства финансијске гаранције. 

  

Члан 6. 

ОБАВЕЗЕ ПОДИЗВОЂАЧА: (уколико продавац наступа са подизвођачем) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Члан 7. 

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: (само они понуђачи који подносе заједничку понуду) 

____________________________________________________________________________ 
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Члан 8. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА: 

Продавац се обавезује да пре ступања на снагу овог Уговора достави Купцу средство финансијског обезбеђења___________ 

у износу од 10% без ПДВ-а од вредности понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза. 

 

Члан 9. 

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА РОБЕ: 

Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе 
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Продавца 

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, 

током и после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој 

институцији ради анализе.Уколико поменута институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови 

анализе падају на терет Продавца. 

Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству  представника Продавца. 

Члан10. 

 

РЕКЛАМАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНУ РОБЕ: 

Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине, мора бити сачињена у писаној форми и достављена 

Продавцу у року од 24 часа. 

Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, Продавац је у обавези да замени исправном, 

одмах, а најкасније у року од 3 дана. 

Уколико Продавац не изврши замену робе у року из претходног става, Купац има право да набави тражене количине робе 

одговарајућег квалитета од другог Продавца а на терет Продавца из овог Уговора, а овај је дужан да Купцу надокнади 

разлику у цени. 
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Члан 11. 

 

Уколико Продавац не испоручи робу у складу са договореном динамиком, па тиме омета Купца у обављању своје 

делатности овим Уговором, Продавац је сагласан да Купац потребне количине робе сличног или истог квалитета набави од 

другог Продавца, с тим што се обавезује да Купцу надокнади евентуалну разлику  у цени. 

 

 

 

 

 

Члан 12. 

ВИША СИЛА: 

Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу уговорних обавеза. О датуму 

наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем у 

року од 24 часа.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне 

несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени Законом као виша сила. 

 

Члан 13. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

Члан 14. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА: 

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у писаном облику . 

 

Члан 15. 

РАСКИД УГОВОРА: 

Уколико наручена добра не буду испоручена у складу са одредбама овог Уговора, нарочито у погледу рекламације на 

квалитет добара, Купац може уновчити гаранцију поднету од стране Продавца и захтевати раскид Уговора. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид Уговора под 

условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

Раскид Уговора се може захтевати писаним путем, уз поштовање раскидног рока од 15 дана. 



Страна 60 пд 62 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор пре истека рока за који је закључен уколико Министарство 

здравља преко Управе за централизоване јавне набавке спроведе централизовану јавну набавку за предметна добра или 

дође до статусних промена наручиоца.  

 

Члан 16. 

Уколико се Продавац не придржава и не испуњава уговорене обавезе, Купац ће му доставити изјаву о раскиду Уговора због 

неиспуњења обавеза, што ће представљати негативну референцу и разлог за одбијање понуде код будућих набавки. 

 

 

 

Члан 17. 

СПОРОВИ: 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а уколико то не буде могуће 

уговара се стварна и месна надлежност Привредног суда у Краљеву. 

 

Члан 18. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 

 

 

ПРОДАВАЦ            

 

ДИРЕКТОР СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

“РИБАРСКА БАЊА” 

Др Душан Шокорац 

                  

                             ___________________________________________________ 

 



Страна 61 пд 62 
 

 

 

 

 

 

Прилог бр.6 

     назив фирме 

 

 

_______________ 

          место 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Потребно је да понуђачи ову изјаву попуне,овере и доставе уз понуду 

 

 Под пуном моралном, материјалном  и кривичном одговорношћу  

потврђујем да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима те да у свему 

испуњавам услове из члана 26. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник бр.124/12). 

      Изјаву дајем ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности бр.__________за  

прикупљање писаних понуда за ______________. 

         

 

 

М.П.                                  

   

ДАТУМ                                                                   ПОНУЂАЧ 

_______________________                                                       _____________________ 

 

                                                                  



Страна 62 пд 62 
 

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                            Прилог бр.7 

 

 

 

На основу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова, саставни део конкурсне документације је и  

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 Сходно члану 88. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.С. бр.124/12), понуђач сноси трошкове припреме и 

подношења понуде и не може тражити од наручиоца накнаду тих трошкова . 

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, понуђач има право на 

накнаду трошкова израде узорка или модела ако су у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средстaва обезбеђења под условом да је тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Износ и структура трошкова припреме понуде износе:______________ 

 

 

Потребно је да заинтересовани понуђачи, уколико то хоће, овај образац попуне,овере и доставе уз понуду, с тим да ће им 

трошкови бити признати само под напред наведеним условима након окончања поступка. 

 

 

 

М.П.                                  

       

               ДАТУМ                                                                             ПОНУЂАЧ 

_______________________                                                                               _____________________ 

 


