
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ,, 
Број: 2767 
Датум: 04.06.2014.год. 
Београд, Устаничка 16 
Јн 10/14 
                 
 
Предмет: Измена и допуна позива за подношење понуда и конкурсне документације и  
                 Обавештење о продужењу рока за ЈН р.бр. 10/14 добара:„Рачунарска опрема 
                 за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС”, бр. 124/2012) за ЈН р.бр. 10/14 
добара:„Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ објављене дана 29.05.2014.год на Порталу 
јавних набавким и Интернет страни Дома здравља, даје се: 
Измена и допуна позива за подношење понуда и конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока 
 
I- Измена и допуна позива за подношење понуда и конкурсне документације (у прилогу),  
и то у делу: 
- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 7.    Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом –мења се и сада гласи: 
  - Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН) за 2013. обрачунску годину којим се    доказује 
позитиван финансијски биланс, односно да понуђач није пословао са губитком. 
8.   Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом  - додаје се: 
    -Понуђач је обавезан да за понуђено добро достави фотографију и техничку спецификацију којом се 
потврђују тражене карактеристике предмета набавке  
 
- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ           
 1) Језик у поступку јавне набавке- додаје се: 
 Наручилац дозвољава да се део понуде даје и на страном језику (енглеском језику) у делу који се односи на 
техничке карактеристике и техничку документацију, и то: 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 8.   Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом  
- Понуђач је обавезан да за понуђено добро достави фотографију и техничку спецификацију којом се 
потврђују тражене карактеристике предмета набавке  
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на 
српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. 
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 
 
- ПОНУДА ОБАВЕЗНО САДРЖИ-мења се и сада гласи: 
 Рок испоруке: не може бити дужи од 30 данa од дана пријема поруџбенице, 
и додаје: 
 Гарантни рок: (мора бити у складу са гарантним роком произвођача опреме) 
 
- СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА- додаје се: 
Оригинал сопствена бланко меница, са клаузулом „без протеста“, прописно потписана и оверена са копијом 
депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице 
  - за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% од вредности уговора 
   са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 
 
- ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА–мења се и сада гласи:: 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три  
дана пре истека рока за подношење понуда. 
 
- Модел Уговора о купопродаји- додаје се: 



Члан 6.Гарантни рок је прихваћен у понуди Продавца и мора бити у складу са гарантним роком произвођача 
опреме , и почиње да тече од дана када је записнички констатовано преузимање рачунарске опреме . 
 
 
 
- Обр.3. Структура цене-спецификација 
Ставка 1. Рачунар –додаје се: 
Certificate of conformity ( potvrda o usaglašenosti) sa standardima SPRS EN 55024:2011; SPRS EN 55022:2010; SPRS EN 
61000-3-2:2008; SPRS EN 61000-3-3:2009; i pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti-EMC(Sl.glasnik RS, 13/2010). 
 
- Понуђено добро мора бити не коришћено (ново). 
 
 
 
II- Обавештење о продужењу рока 
Продужава се рок за подношење понуда до 16.06.2014.год. до 09,00 часова. 
Јавно отварање понуда обавиће се 16.06.2014.год у 12,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, 
Устаничка 16, сала на III спрату. 
 
 
Измењен и допуњен позив за подношење понуда и конкурсна документација у прилогу. 
 
 
 
С поштовањем, 
 
 
                                                                                                        Дом здравља “Вождовац“ 
                                                                                                        Комисија за јавну набавку, 
 
                                                                                   Виолета Миленковић, службеник за ј.н., члан  с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Дом здравља „Вождовац“, 
Београд, ул. Устаничка 16 
тел: 011 3080582 
Web sajt: www.dzvozdovac.rs  
email: office@dzvozdovac.rs 
 
 
 
 

 
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) , Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова(,,Сл.гласник РС“ бр.29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.бр. 10/14 од 29.05.2014., 
даје се : 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈН мв  ДОБАРА р.бр. 10/14 

 
„Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 

 
 

 
Процењена вредност ЈНмв је: 417.000,00 дин без ПДВ-а 

 
 
 
 

                                                                         ДИРЕКТОР 
                                                                                ДОМА  ЗДРАВЉА “ВОЖДОВАЦ“ 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                          Прим.др Нада Јовановић-Васиљевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
Дом здравља „Вождовац“ 
Београд, ул. Устаничка 16 
Редни број јавне набавке : 10/14   
 
 
 
 
 
 
САДРЖАЈ: 
 
 
 
       1. Oпшти подаци о јавној набавци 
  
       2. Подаци о предмету јавне набавке 
 

3. Позив за подношење понуде 
 
4. Услови за учешће у поступку  јавне набаке из члана 75. и 76. ЗЈН(,,Сл.гласник РС“               
    бр.124/2012) и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
6. Обрасци: 
 
 
  Обр.1.  Подаци о понуђачу 
 
      Обр.2.  Образац понуде  
 

             Обр.3.  Образац структуре цене– спецификација  
 
   Обр.4.  Образац трошкова припреме понуде   
 
   Обр.5.  Образац изјаве понуђача о независној понуди 

 
            Обр.6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН(,,Сл.гласник РС“               
            бр.124/2012) 
 

    Обр.7. Образац изјаве понуђача којом се обавезује да ће , у случају доделе уговора,                 
         доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у моделу уговора 
 
  Обр.8.  Образац изјаве понуђача да није имао раскид уговора о набавци добара   
                 која су предмет јавне набавке  

  
 Обр.9. Изјава понуђача да располаже  са добрима која су предмет јавне набавке на   
                       лагеру у свом магацину ( најмање у количини 25%) 

 
            Обр.10. Модел Уговора о купопродаји 
 
 
НАПОМЕНА: 
 

ОБРАСЦЕ  ПОНУЂАЧ  МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ, ПОТПИШЕ  И  ИСТЕ 
ВРАТИ  НАРУЧИОЦУ. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 1. Наручилац : Дом здравља "Вождовац" Београд, Устаничка 16 
 2. Web sajt: www.dzvozdovac.rs, email: office@dzvozdovac.rs 
  

 3. Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 

 4. Врста предмета: добра 
  

               5. Предмет јавне набавке добра је: 
                „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
  
 6. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 
 7. Лице за контакт:  Виолета Миленковић и  Биљана Вукашиновић 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 р.бр. 10/14 
  
 
 
1. Врста предмета: добра 
  

              2. Предмет јавне набавке мале вредности р.бр. 10/14 је: набавка добра- 
    „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
 

 
3.Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 
 30200000 – Рачунарска опрема и материјал 
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На основу  члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се: 

 
 

ИЗМЕЊЕН ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
 
 

• Наручилац : Дом здравља "Вождовац" Београд, Устаничка 16 
•  Web sajt: www.dzvozdovac.rs, email: office@dzvozdovac.rs 
• Здравствена установа 
• Врста поступка: јавна набавка мале вредности  
• Врста предмета: добра 
• Предмет јавне набавке  р.бр. 10/14: „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
• Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 

 30200000 – Рачунарска опрема и материјал 
               Критеријум  за избор најповољније понуде је :  најнижа понуђена цена 

• Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу 
јавних набавки, Интернет страни Дома здравља: www.dzvozdovac.rs, као и у Правној лужби Дома 
здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, соба 123, III  спрат,  сваког  радног дана од дана објаве 
позива за подношење понуде у времену од 08,00 до 13,00 часова. 

• Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 10 (десет) дана од дана објављивања 
Измењеног позива и Измене и допуне конкурсне документације на Порталу јавних набавки и 
Интернет страници Дома здравља ,,Вождовац и то најкасније 16.06.2014.год. до 09,00 часова 
Понуде се достављају обавезно у  затвореним ковертама са назнаком: ,,Понуда за ЈН мв добра р.бр. 
10/14 „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“- не отварати“ на адресу Дом 
здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16. 
 На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон. 
 Понуда се може доставити поштом или лично преко архиве адресу:Дом здравља,,Вождовац,, 
Београд, Устаничка 16, до последњег дана рока без обзира на начин на  који су послате.         

• Јавно отварање понуда обавиће се 16.06.2014.год у 12,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, 
        Београд, Устаничка 16, сала на III спрату. 
• За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал овлашћење  

 Представник који нема оргинал овлашћење неће моћи да учествује у јавном отварању  понуда 
• Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана јавног отварања 
       понуда  
• Лице за контакт:  Виолета Миленковић, и  Биљана Вукашиновић;   
• Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
      подношење понуда  
• Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су  да кажу 
на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној документацији. 

                                                                   
                                                                       М.П.          
                                                                                       
        

                                                 Председник комисије 
                                                   Соња Пејић, самостални инжењер, председник с.р. 
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Дом здравља „Вождовац“            
Место:Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76.Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ 
124/2012).  

Испуњеност ових услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник РС“124/2012) достављањем следећих доказа уз понуду:  

   
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда; 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 
- Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова; 
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;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 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). 

3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
- Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, 
или потврда Агенције за привредне регистре  

4. Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине  
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
- Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода; 

5.  Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
- Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање одговарајуће 
делатности  

          6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
 произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
 животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 - Обр.6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН(,,Сл.гласник РС“               
      бр.124/2012) 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:     
 

 7.    Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом  
  - Извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН) за 2013. обрачунску годину којим се    доказује 
позитиван финансијски биланс, односно да понуђач није пословао са губитком. 
 
 8.   Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом  
  - Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета  јавне набавке – 
доказ: копија собраћајне дозволе  
   -Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за Понуђача који ће бити одговорни за извршење 
уговора и контролу квалитета извршеног посла – списaк одговорних лица за извршење јавне набавке 
    -Понуђач је обавезан да за понуђено добро достави фотографију и техничку спецификацију којом се 
потврђују тражене карактеристике предмета набавке  
 
 
 
 НАПОМЕНА:  
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност 
обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и у својој понуди је 
обавезан да наведе назив интернет странице.  
 Доказ из тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ тач. 3) мора бити издат након дана објављивања јавног позива, односно слања позива за подношење 
понуда. 
 Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ 
124/2012) могу се доставити у неовереним копијама.  
            Понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,  је 
дужан, уколико наручилац захтева, да у року од 5 дана од дана пријема писменог позива достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, а пре доношења одлуке о додели уговора. 
    Уколико се установи да поједине фотокпије нису индентичне са траженим оригиналним 
документима, или понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће разматрати и 
одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на ранг лист да достави 
оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.. 
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Дом здравља „Вождовац“            
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

            
 1) Језик у поступку јавне набавке: 

  Понуда се саставља и комплетна документација доставља на српском  језику у складу са чланом 17.  
Закона о јавним набавкама. Документа достављена на страном језику морају бити преведена и оверена од 
стране судског тумача. 
 
 Наручилац дозвољава да се део понуде даје и на страном језику (енглеском језику) у делу који се 
односи на техничке карактеристике и техничку документацију, и то: 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
        8.     Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом  

- Понуђач је обавезан да за понуђено добро достави фотографију и техничку спецификацију којом 
се потврђују тражене карактеристике предмета набавке  

Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на 
српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. 
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 
 

 2) ПОНУДА 
Понуда мора бити  сачињена  на преузетим обрасцима из конкурснe документације, потпуна, 

јасна и недвосмислена, и потписана и оверена печатом понуђача.  
           Неблаговремене, незапечаћене, некомплетне и непотпуне понуде по партијама и понуде које нису 
попуњене у складу са јавним позивом и  овим упуством из конкурсне документације  неће бити узетe у 
разматарање. 

Понуђачи су обавезни да попуне све тражене ставке по спецификацији. 
           Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
печатом оверава. 
 
 ПОНУДА ОБАВЕЗНО САДРЖИ: 

 податке о понуђачу: назив, седиште са адресом, име лица oвлашћеног за потписивање уговора, име 
особе за контакт, жиро рачун и назив банке, ПИБ, матични број, телефон, телефакс, Е-mail, 
 назнаку да се ради о понуди: понуда мора бити заведена код понуђача  
 датум сачињавања понуде, 
 укупан износ цене без ПДВ-а, износ ПДВ-а  и укупан износ за уплату, 
 рок и начин плаћања: (рок плаћања дати обавезно у данима који се рачуна од дана пријема 

исправно испостављене фактуре)-понуђачу није дозвољено да захтева аванс,  
 рок испоруке: не може бити дужи од 30 данa од дана пријема поруџбенице, 
 важност понуде: мора да буде 180 дана од дана јавног отварања понуде, 
 Гарантни рок: (мора бити у складу са гарантним роком произвођача опреме) 
 рубрику "остало", 
 печат и потпис овлашћеног лица понуђача, 

 
Обрасци који су саставни део понуде: 

  Обр.1.  Подаци о понуђачу 
      Обр.2.  Образац понуде  

             Обр.3.  Образац структуре цене– спецификација  
   Обр.4.  Образац трошкова припреме понуде   
   Обр.5.  Образац изјаве понуђача о независној понуди 
            Обр.6. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (,,Сл.гласник РС“               
                       бр.124/2012) 

    Обр.7. Образац изјаве понуђача којом се обавезује да ће , у случају доделе уговора, доставити  
             средства финансијског обезбеђења предвиђена у моделу уговора 
  Обр.8.  Образац изјаве понуђача да није имао раскид уговора о набавци добара  
                 која су предмет јавне набавке  

 Обр.9. Изјава понуђача да располаже  са добрима која су предмет јавне набавке на   
                       лагеру у свом магацину ( најмање у количини 25%) 
            Обр.10. Модел Уговора о набавци добара 
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Обрасце понуђач  мора да попуни, овери печатом, потпише  и  исте врати  наручиоцу 

Уколико се не достави комплетна документација  од броја 1. до броја 8., и комплетни, попуњени  
оверени печатом, потписани  обрасци од броја 1. до броја 10, осим обрасца бр. 4., понуда неће бити 
исправна и као таква неће се даље разматрати. 
 

3) Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда. 
 Понуђачи су у обавези да своје понуде, доставе у року од 10 (десет) дана од дана објављивања 
јавног позива на Порталу јавних набавки и Интернет страници Дома здравља ,,Вождовац и то најкасније  
до 16.06.2014.год. до 09,00 часова . 
Понуде се достављају обавезно у  затвореним ковертама са назнаком: ,,Понуда за ЈН мв добара р.бр. 10/14 
„Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“- не отварати“ на адресу Дом здравља 
,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16. 

 
 На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон. 
 Понуда се може доставити поштом или лично преко архиве адресу:Дом здравља,,Вождовац,, 

Београд, Устаничка 16, до последњег дана рока без обзира на начин на  који су послате.         
 
 4) Понуде са варијантама неће се узимати у разматрање. 
 
 5) У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 

 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 
доставља. Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено, означено и 
достављено обавезно у затвореним ковертама са назнаком: ,, Измена“, „Допуна“, или „Опозив Понуде за ЈН 
мв р.бр. 10/14 „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“- не отварати 
 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду. 
 
 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) Учесници у заједничкој понуди достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 
одтач. 1) до 4) ЗЈН појединачно, а додатне услове (финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет) 
испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
   Уколико понуду подноси група понуђача навести све учеснике у заједничкој понуди и назначити 
на оверти. 
   За сваког учесника копирати и попунити  Обр.1. Подаци о понуђачу. 
 Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 
који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом 
од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце 

дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно 
чл. 81. Закона 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке сагласно чл. 81. Закона,а који обавезно садржи податке: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Уколико заједничка понуда буде изабрана као најповољнија пре закључења уговора од учесника у 
заједничкој понуди се захтева да поднесу правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке. 
Наведеним правним актом прецизира се одговорност сваког понуђача из групе за извршење уговора, а сви 
учесници у заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно.  
  
 8) Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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,  у моделу уговора се наводе и исти потписују сви подизвођачи. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора 
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке 
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност 
тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 Подизвођачи достављају доказе о ипуњености додатних услова из члана 76. (финансијски, 
пословни, технички и кадровски капацитет) испуњавају посебно. 

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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број 
подизвођача.  

 
 9) Валута: Цене из понуде морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а, износ ПДВ-а и 
укупан износ за уплату са ПДВ-ом. 
  Цена је фиксна и не може се мењати, и обавезује понуђача до  реализације уговора. 
           У цену морају бити укалкулисани сви трошкови по паритету F-co наручилац ДЗ ,,Вождовац“ 
(царина,трошкови испоруке) рачунајући и уградњу. 
            Цена, подаци из понуде од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се 
сматрати поверљивим, сагласно члану 14. ЗЈН.  
 
 10) Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде- www.mfin.gov.rs, poreskaupravars.org. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике- minrzs.gov.rs 
 

 11) СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 1. Средство финансијског обезбеђења за обезбеђење испуњења уговорних обавеза: - 
Оригинал сопствена бланко меница, са клаузулом „без протеста“, прописно потписана и оверена са 
копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, и то: 
 

  - за добро извршење посла  у износу 10% од вредности уговора  
   са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно избршење посла 
  - за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% од вредности уговора 
   са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 
    

 12) Све додатне информације или појашњења везана за конкурсну документацију јавне набавке, 
припремање понуде, могу се тражити у писаном облику, најксније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда,  давање појашњења телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 
одређен чланом 20. ЗЈН. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, 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 и да учини када је 
то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 13) Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда и врши контролу код понуђача односно 
његовог подизвођача. 
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 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
 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. 
 
 14) КРИТЕРИЈУМ  за доделу уговора је: најнижа понуђена цена 
 
 Уколико постоје две или више понуда са једнаком ценом предност има понуда са понуђеним 
дужим роком плаћања. 
 
 15) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
 16) ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА: 
Сходно члану 149. ЗЈН. захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
три  дана пре истека рока за подношење понуда. 

 Понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права повређена, може 
се у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора о јавној набавци, обратити наручиоцу са 
захтевом за заштиту права. 

Захтев мора бити сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама. 
     Захтев се подноси непосредно наручиоцу или путем поште препорученом пошиљком.  

Копију захтева понуђач доставља истовремено Републичкој Комисији и дужан је да уплати 
Републичку административну таксу на рачун буџета Републике Србије у висини од 40.000,00 дин. на текући 
рачун: 840-742221843-57, шифра плаћања:153, позив на број  97  50-016. 

 
     17)  УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата 
елементе модела Уговора. 

Уговор ће бити закључен са изабраним понуђачем након истека рока за подношење захтева за 
заштиту права из  члана 149. ЗЈН у року од осам дана . 

 Последица  пропуштања наведеног рока је закључење уговора са првим следећим понуђачем на ранг 
листи. 
 Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и 
да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што 
му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце 
 

 
 
 

Ово Упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља 
понуђачима  уз осталу документацију.  
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                                                                                                                                                         Обр. 1.  
Дом здравља „Вождовац“ 
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 
 

 

 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

Назив  

Седиште и адреса  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Порески идентификациони 
број-ПИБ   

 

Матични број  

Број рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

 

Телефон  

 
Особа за контакт  

Телефон  

 
 
 
 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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Дом здравља „Вождовац“                                                                                                              Обр. 2.                                         
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 
 
OБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                                                                                           
 

П О Н У Д А 
бр.___________од __________године 

                      за ЈН мв добра р.бр. 10/14: „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
 
 

1. Подаци о понуђачу: 

Назив (име) понуђача: ___________________________________________________ 

Седиште и тачна адреса:_______________________________________________________ 

Овлашћена особа (потписник понуде):  ___________________________________________________ 
                       (име, презиме и функција) 
Матични број понуђача: ______________________________ 
Порески број понуђача:______________________________ 
 
 
2. Понуду подносимо  ( заокружити) : 
а) самостално         б) са подизвођачем        в) као заједничка понуда  
 

3. Укупна цена је: _____________ динара без ПДВ-а, ____________ ПДВ; 

                                 _____________ динара  са ПДВ-ом. 

4. Услови понуде: 
 
Рок и Начин плаћања:_____________________________________ 
(рок плаћања дати обавезно у данима који се рачуна од дана пријема исправно испостављене фактуре)  
 
Рок испоруке _____________________________________________ 
(не може бити дужи од 30 данa од дана пријема поруџбенице) 
 
Важност понуде: __________________________________________ 
(најмање 180 дана од дана јавног отварања понуда)  
 
Гарантни рок: (мора бити у складу са гарантним роком произвођача опреме) 
Ставка р.бр.1. ________________________________________________ 
Ставка р.бр.2. ________________________________________________ 
Ставка р.бр.3._________________________________________________ 
Ставка р.бр.4._________________________________________________ 
Ставка р.бр.5._________________________________________________ 
Ставка р.бр.6._________________________________________________ 
 
 Остало :_________________________________________________ 
 
 
 
   Место и датум:                Понуђач: 
              М. П. 
_____________________                                                                      _______________________                                                                                                                                                                    
                                                                                                                  потпис овлашћеног лица 
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Дом здравља „Вождовац“                                                                                                              Обр.3.                                      
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 

 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
ЈН мв добара р.бр. 10/14: „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“  
 

R.b. NAZIV ROBE Količina u jedinici  
mere 

Poj.cena 
 po jed.mere Ukupan iznos Proizvođač 

1. 

RAČUNAR: 
Procesor: 
Broj jezgara procesora: 2  
Broj niti: 2  
Frekvencija: 2.6GHz i više 
Ostalo: 45nm, 1MB ® Smart Cache 
RAM memorija: 
4GB Tip: DDR3,   
Frekvencija: 1.333MHz  
Broj slotova: 4,  
Maksimalno podržano: 8GB,  
Maksimalna podržana frekvencija: 1.333MHz  
Grafika: 
Grafički procesor: X4500 Tip memorije: Deljena 
Hard disk: 
Kapacitet: minimalno 500GB  
Interfejs: SATA Format: 3.5"  
Brzina obrtaja: minimalno 7.200rpm   
Optički uređaj: 
SATA super multi DVD rezač 
Žična mreža: 
Protok: 10/100/1000Mbps 
Priključci napred: 
USB 2.0: 4 Audio: 2x 3.5mm (izlaz + ulaz) 
Priključci pozadi: 
DVI-D: 1 VGA D-sub: 1 (izlaz) PS/2: 1x miš,  
1x tastatura USB 2.0: 6 RJ-45 (LAN):  
1 Audio: 3x 3.5mm (izlaz + mikrofon + ulaz)  
Serijski / Paralelni priključak: 1x serijski 
Slotovi:               
PCI Express 2.0 x16: 1 PCI Express x1 slot: 1x PCI Express 
2.0 PCI slot: 2 
Ležišta za spoljne uređaje: 
5.25": 2 3.5": 2 
Kućište: 
Dimenzije: 440mm x 352mm x 180mm  
Unutrašnja 3.5" ležišta: 4 
Napajanje:                    
Snaga napajanja: 300W Efikasnost: 82%+ 
Audio Ostalo: 6-kanalni (5.1), High Definition 
Softver                 
Operativni sistem: bez operativnog sistema 
Periferni uređaji:    
Tastatura:  Pro1 PS/2 YU Miš: PS/2 
Ostalo:                   
Podržane tehnologije: Intel® Matrix Storage  
Napomena:  
Filter za prašinu 
Uslovi: 
Garancija 2 godine  
Očekivani kvalitet  ( HP, DELL,FUJITSU,ACER…) 
Certificate of conformity ( potvrda o usaglašenosti) sa 
standardima SPRS EN 55024:2011; SPRS EN 55022:2010; 
SPRS EN 61000-3-2:2008; SPRS EN 61000-3-3:2009; i 
pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti-
EMC(Sl.glasnik RS, 13/2010) 

5 komada    
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2. 

MONITOR 
Veličina ekrana  minimalno 19"  
Rezolucija minimalno 1.440 x 900  
Tip panela LED, TN  
Nativni kontrast 1.000:1  
Dinamički kontrast 2.000.000:1  
Odziv 5ms  
Osvežavanje 60Hz  
Osvetljenje 250cd/m²  
Odnos stranica 16:10  
Uglovi gledanja 170° horizontalni, 160° vertikalni  
Veličina piksela 0.248mm  
Paleta boja 16.7 miliona  
Ostalo Anti-glare, 3H hard coating  
Priključci pozadi 
DisplayPort 1  
DVI-D 1  
VGA D-sub ulaz 1  
USB 2.0 2, Tip A, Downstream  
USB 2.0 Upstream 1, Tip B  
Dodatne funkcije 
Podržane tehnologije HDCP  
Fizičke karakteristike 
Pomeranje Tilt, Podesivost po visini, Swivel, Cable 
management  
Montiranje na zid VESA, 100mm x 100mm  
Masa 2.52kg (bez postolja)  
Boja Crno-srebrna  
Garancija 3 godine 

5 komada    

3. 

BAR KOD ŠTAMPAČ 
Rezolucija: 203dpi 
Širina ispisa: 104mm 
Brzina ispisa: 127mm/sek. 
Komunikacija: RS232, USB 
Programski jezik: EPL i ZPL 
• Brzina ispisa: do 127 mm u sekundi 
• Način ispisa: Direkt termo i Termo transfer 
• EPL i ZPL programski jezik 
• Moderan dizajn, jednostavno umetanje medija 
• Brzo i jednostavno umetanje ribona 
• Čvrsto dvostruko obloženo plastično kučište 
• 32 bitni RISC procesor 
Garancija 2 godine 

1 komad    

4. 

MATRIČNI ŠTAMPAČ A3 
maksimalni nivo buke 49 Db 
maks. brzina štampanja 537 (12cpi) i 448 (10cpi) karaktera u 
sekundi , 136 kolona 
bi-direkcionalni traktor 
Brzina uvlačenja papira - Line feed: 60 ms per 1/6" line, 
Form feed: 5.6 ips 
automatsko zaustavljanje papira na kraju 
stranice,automatsko uvlačenje papira 
Broj kopija - 5 sa originalom, maks. debljina papira 0,35 mm 
mogućnost štampanja barkoda 
trajanje ribona 5 miliona karaktera 
zaštita glave štampača 
Vreme između dva otkaza - 20,000 power-on hours at 25% 
duty cycle 
automatsko prebacivanje sa različitih interfejsa 
18 vrsta fontova 
ulazna memorija 128kb, usb priključak 
Trajanje glave za štampu - 400 million udaraca (each wire) 

1 komad    

5. 

UPS 1000 VA 
IZLAZNA SNAGA 
Max podesiva snaga : 600 Watts / 1000 VA 
Nominalni napon : 230V 
Distorzija izlaznog napona : Manja od  5% pri punom 
opterećenju 

1 komad    
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Izlazna frekvencija : 50/60Hz +/- 3 Hz 
Topologija : Line Interactive 
Tip izlaznog napona :Sine wave 
ULAZ 
Nominalni napon : 230V 
Ulazna frekvencija : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 
Raspon ulaznog napona 180 - 287V 
Podesiv ulazni napon za mrežni rad : 170 - 300V 
Baterije i vreme rada 
Tip baterije Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with 
suspended electrolyte : leakproof 
Tipično vreme punjenja  : 3 sata 
RBC™ Količina : 1 
Efikasnost pri opterećenju   
Opterećenje                                                          Efikasnost 
25%                                                                                93.5% 
50%                                                                                96.2% 
75%                                                                                96.9% 
100%                                                                              97.2% 
Komunikacija i menadžment 
Port za komunikaciju : USB 
Kontrolni panel : Multi – funkcionalni  LCD  
Zvučni  alarm : configurable delays 
Emergency Power Off (EPO) 
ZAŠTITA OD PRENAPONA I FILTRIRANJE 
Surge energy rating : 455 Joules 
Filtriranje : 0.3% IEEE surge let-through :  
zero clamping response time : meets UL 1449 
DIMENZIJE 
Maksimalna visina : 215.00 mm 
Maksimalna širina: 171.00 mm 
Maksimalna dubina: 439.00 mm 
Težina : 17.27 KG 
KARAKTERISTIKE U RADNOM OKRUŽENJU 
Raspon radne temperature okoline  : 0 - 40 °C 
Vlažnost vazduha : 0 - 95% 
Nadmorska visina : 0-3000 meters 
Jačina buke na rastojanju od 1 m   : 41.00 dBA 
Termalna disipacija   : 100.00 BTU/hr 
 SERTIFIKATI I USKLAĐENOST :  
Regulatory Approvals CE, GOST, VDE 
Garancija : 2 god 

6. 

UPS 700 VA 
IZLAZNA SNAGA 
Max podesiva snaga : 450 Watts / 700 VA 
Nominalni napon : 230V 
Distorzija izlaznog napona : Manja od  5% pri punom 
opterećenju 
Topologija : Line Interactive 
Tip izlaznog napona :Sine wave 
ULAZ 
Nominalni napon : 230V 
Ulazna frekvencija : 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 
Raspon ulaznog napona 174 - 286V 
Podesiv ulazni napon za mrežni rad : 168 - 302V 
Baterije i vreme rada 
Tip baterije Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with 
suspended electrolyte : leakproof 
Tipično vreme punjenja  : 3 sata 
Efikasnost pri opterećenju   
 

2 komada    
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Komunikacija i menadžment 
Port za komunikaciju : DB-9 RS-232, SmartSlot 
Kontrolni panel : Multi – funkcionalni  LCD  
Zvučni  alarm : Alarm when on battery : distinctive low 
battery alarm : configurable delays 
Emergency Power Off (EPO) opciono 
ZAŠTITA OD PRENAPONA I FILTRIRANJE 
Surge energy rating : 320 Joules 
Filtriranje : Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE 
surge let-through :  
zero clamping response time : meets UL 1449 
DIMENZIJE 
Maksimalna visina : 157.00 mm 
Maksimalna širina: 137.00 mm 
Maksimalna dubina: 358.00 mm 
Težina : 13,18 KG 
KARAKTERISTIKE U RADNOM OKRUŽENJU 
Raspon radne temperature okoline Operating Environment : 
0 - 40 °C 
Vlažnost vazduha : 0 - 95% 
Nadmorska visina : 0-3000 meters 
Termalna disipacija  Online Thermal Dissipation : 
85 BTU/hr 
SERTIFIKATI I USKLAĐENOST :  
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE 
Garancija : 2 god 

 УКУПНО   
 ПДВ   
 СВЕГА   

 
Напомена:  
- Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти 
квалитет или одговарајуће наведеном. 
- Понуђено добро мора бити не коришћено (ново). 
 
 
 
 
Место и датум:                                                             Потпис овлашћеног лица: 
______________    М.П.                                    ____________________________                                    
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Дом здравља „Вождовац“                                                                                                                Обр. 4.  
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 
 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012), као заступник 
понуђача прилажем следећи 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
 
 

ВРСТА ТРОШКОВА ПОНУДЕ ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

УКУПНО:  

ПДВ:  

СВЕГА:  

 
 
 
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. (члан 88.  ЗЈН). 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 

М.П. 
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Дом здравља „Вождовац“                                                                                                                Обр. 5.  
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 
 
 
 
У складу са  чланом 26. Закона о јавним набавкама(,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012), као заступник понуђача 
дајем следећу: 

 

 
 

 
ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

Понуђач:__________________________ 

У понуди  за ЈН мв добра р.бр. 10/14: „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујемо да смо понуду поднели независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                  Потпис овлашћеног лица: 
 
______________                                         ____________________________ 

 

               М.П. 
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                                                                                                                                    Обр. 6. 

Дом здравља „Вождовац“ 
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012), као заступник 
понуђача прилажем следећу 

 

ИЗЈАВУ  

 

Понуђач:__________________________ 
 
У понуди  за ЈН мв добра р.бр. 10/14: „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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Дом здравља "Вождовац"                                                                                                                        Обр. 7. 
Место: Београд,Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 
 
 

 

 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 
којом се обавезује да ће , у случају доделе уговора, 

 доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у моделу уговора 

 

 

Понуђач:__________________________  
 
У понуди  за ЈН мв добара р.бр. 10/14: „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
 
 
се обавезује да ће , у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у 
моделу уговора:  
Оригинал сопствена бланко менице, са клаузулом „без протеста“, прописно потписане и оверене са 
копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице и то:  
- за добро извршење посла  у износу 10% од вредности уговора  
са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно избршење посла 
- за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% од вредности уговора 
са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 
 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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Обр. 8.  
Дом здравља „Вождовац“ 
Место: Београд, Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број ЈН мв: 10/14 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА НИЈЕ ИМАО РАСКИД УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 

  КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Понуђач:__________________________  
 
У понуди  за ЈН мв  добра р.бр. 10/14: „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 
 
 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у последњих 12 месеци 
нисмо имали раскид уговора о испоруци добара која су  предмет јавне набавке због неиспуњења уговорних 
обавеза. 
 

 

 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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                                           Обр. 9. 
Дом здравља „Вождовац“ 
Београд, ул. Устаничка 16 
Редни број ЈН мв: 10/14 
 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА  РАСПОЛАЖЕ  СА ДОБРИМА КОЈА СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ЛАГЕРУ У СВОМ 

МАГАЦИНУ ( НАЈМАЊЕ У КОЛИЧИНИ 25%) 
 

 

 

У понуди  за ЈН мв р.бр. 10/14 добра : „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“, 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да располажемо са добрима 
која су предмет јавне набавке на лагеру у свом магацину у сваком тренутку најмање у количини од 25% , и 
омогућити Наручиоцу  увид у стање магацина за предметна добра у сваком тренутку. 
 

 

 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 
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                                                                                                             Обр.10. 

Дом здравља „Вождовац“ 
Број:______________ 
Датум:____________ 
Место: Београд, Устаничка 16 
Редни број ЈН мв: 10/14 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  
(Модел)  

 
Закључен између:  
1). Домa здравља „Вождовац“са седиштем у Београду, улица Устаничка бр. 16, 
кога заступа директор Прим. др Нада Јовановић-Васиљевић (у даљем тексту: Купац),  
порески идентификациони број 101734535, матични број 07028547, 
и 
2). ________________________, са седиштем у ____________ул._______________________бр.________, 
кога заступа директор____________________________(у даљем тексту: Продавац), 
порески идентификациони број___________________, матични број  ____________________. 
 

Члан 1. 
     Уговорне стране констатују: 

- да је Купац, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и 
Интернет страници Дома здравља ,,Вождовац“ дана 29.05.2014.год., и Измена и допуна позива 
за подношење понуда и конкурсне документације спровео поступак објављене на Порталу 
јавних набавки и Интернет страници Дома здравља ,,Вождовац“ дана 03.06.2014.год 
ЈН мв р.бр. 10/14 добра : „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“ 

-       да је Продавац доставио понуду заводни број ________ од _________2014. године заведена           
        код  наручиоца број ________ од _________2014. године која се налази у прилогу Уговора и   
        саставни је део овог Уговора; 
- да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације и роком 

важности од ______ дана од дана јавног отварања понуда. 
 
                                                                                    Члан 2. 
 Предмет уговора је: 
 куповина добра р.бр. 10/14 - „Рачунарска опрема за потребе Дома здравља „Вождовац“, одређене у 
структури цене-спецификацији понуде Продавца која је  саставни део понуде и овог Уговора. 
 
                                                                                  Члан 3. 
Цена за наведена добра из члана 2. овог Уговора износи :   
____________________ динара, без ПДВ-а, 
____________________ динара, са ПДВ-ом. 
  
                                                                                  Члан 4. 

Продавац се обавезује да испоруку добра врши у року од _____дана од дана добијања поруџбенице 
од Купца , својим превозом, ф-цо магацин Купца. 
  Место испоруке је седиште Купца, које се налази у Београду, улица Устаничка  бр. 16. 
 Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке изврши 
квалитативан и количински пријем добара, што се  потврђује записником, који потписују присутна 
овлашћена лица Купца и  Продавца. 
 Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају  недостатке у 
квалитету и очигледних грешака, Продавац мора исте отклонити  најкасније у року од  два дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини или ако се иста или слична грешка  понови 3 
пута, Продавац  мора  заменити новим добром, које има једнаке или боље карактеристике.  
 
                                                                                    Члан 5. 
 Записник из члана 4. става 3. овог Уговора и достављена фактура Купцу, представљају основ за 
плаћање. 
 Купац се обавезује да у року од  _____ дана од пријема исправно испостављене фактуре плати цену 
за испоручена добра - и то на рачун продавца, бр. ______________, код_______________ банке. 
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Члан 6. 

 Гарантни рок је прихваћен у понуди Продавца и мора бити у складу са гарантним роком 
произвођача опреме , и почиње да тече од дана када је записнички констатовано преузимање рачунарске 
опреме . 
 

Члан 7. 
Уколико Продавац касни са испоруком добра дуже од 5 дана или достави писмену изјаву да није у 

могућности да изврши испоруку добара, Купац може извршити набавку од другог понуђача,  непосредном 
погодбом, а  на терет продавца. 
  Став 1. овог члана се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано неблаговременим 
преузимањем робе од стране Купца и у случају немогућности испуњења Уговора услед наступања више 
силе. Вишом силом се сматрају природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други 
случајеви утврђени законом. 

 Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење преузетих обавеза 
услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка односно престанка спречености. 
 

Члан 8. 
  Продавац се обавезује као СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА да ће благовремено 
извршити своје обавезе преузете овим Уговором, доставити Купцу:  
Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са копијом 
депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице, и то: 
  - за добро извршење посла  у износу 10% од вредности уговора  
   са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно избршење посла. 
     - за отклањање недостатака у гарантном року у износу 5% од вредности уговора  
   са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока . 
 

Члан 9. 
 Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 7 дана од дана 
обавештења друге уговорне стране уколико постоје оправдани разлози. 
 Купац задржава право да једнострано раскине уговор у случају ако за то настану оправдани разлози: 
 - неиспуњење наруџбине од стране продавца у року датом у члану 6. овог Уговора 
 - роба није одговарајућег квалитета 
 

Члан 10. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна , са 

роком важности до 31.12. 2014.год. 
  Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране овлашћених лица 
уговорних страна. 
  На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
 

Члан 11. 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора – уговорне стране ће покушати   

да реше споразумно. 
 Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност  

 Привредног суда у Београду. 
 

Члан 12. 
  Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за обе уговорне 
стране. 
  Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да  уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 ПРОДАВАЦ                                                                                                      КУПАЦ 
                      Д и р е к т о р , 
_____________________________      ________________________________ 
                                                                                          Прим. Др Нада Јовановић-Васиљевић 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
прихвата елементе модела уговора 
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