
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.4-2-9/2020 

Дана: 02.04.2020  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

 

 
 

 На основу члана 54.  и  63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке формирана за спровођење 

поступка јавне набавке санитетског потрошног материјала за потребе ДЗ «Др Милорад 

- Мика Павловић» из Инђије, oзнака из општег речника набавке  33140000- медицински 

потрошни материјал, за организацину јединицу ДЗ- магацин  доноси : 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У OП  2/2020 
 

 

 

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку санитетског потрошног 

материјала за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије у стране 10 

конкурсне документације и обрасца модела уговора на страни 24 у члану 12 и у оквиру  

техничке спецификације тако што се: 

 

1. На страни 10 брише се реч „узорци“, 

 

2. У обрасцу модела уговора на страни 24 у члану 12 у ставу 2 се брише „ од 

укупне вредности уговора, за сваки дан закашњења, али не више од 5% 

од вредности овог уговора“ и сада гласи „ од вредности робе испоручене 

са закашњењем за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности 

робе испoручене са закашњењем“  

 

 

3. У техничкој спецификацији-прилог број 1 мењају се у табели количине и то за 

партију 3- ставка 2 сада износи 3.600,00, ставка 3- 3.600, ставка 4-350 

 

Партију 5 ставка 4 сада гласи 15.000 

Партија 6-ставка 2 сада гласи 30.000 

Партија 7 ставка 1 сада гласи 8, ставка 2-8, ставка 3-10, ставка 5-12, ставка 7-

8, ставка 10-10, ставка 11-100, 

Партија 8 ставка 1 сада износи 130, ставак 2-180, ставка 5-300, ставка 11-3.000 

Партија 10 ставка 1 сада износи 80, ставка 2-80, ставка 3-30, ставка 4-100, 

ставка 5-100, ставка 6-25, ставка 7-150, ставка 8-51, ставка 9-151; 

Партија 13 сада износи 5, 

Партија 14 ставка 1 сада износи 5000, ставка 2-3500, ставка 3-2000, ставка 5-

3000, ставка 6-4500, ставка 7-400, ставка 9-355, ставка 10-1500 

Партија 16 сада износи 10 



 

 

Партија 17 сада износи 3000 

Партија 19 се брише 

Партија 20 постаје партија 19  

Партија 21 постаје партија 20 

Партија 22 постаје партија 21 и сада износи 2000 

 

У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена  конкурсна  

документација на стани 10 конкурсне докумнетације, обрасца модела уговора на 

страни 24 у члану 12 и у оквиру  техничке спецификације  која ће сходно одредбама 

ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца. 

  

Наручилац ће продузавати  рок за подношење понуда. 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Измењена страна 10 

• Извештај о бонитету образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре 

или Биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса 

стања за тражену годину; 

• Образац изјава понуђача о кадровском и техничком капацитету 

• Образац понуде 

• Модел уговора 

• Образац изјаве о независној понуди 

• Образац пуномоћја ако је потребан 

• Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавакама 

• ISO Сертификат 

• Решење АЛИМС-а или доказ о адекватности квалитета и потврду од стране 

АЛИМС-А да се понуђено средство не сматра мед.сре.. 

• Решење Министарства здравља и остали обавезни докази   

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка је обликована по партијама. Тачан опис је дефинисан у Техничкој 

сепцификацијиј- Прилог број 1 конкурсне документације.   
-      Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију.  

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 
или само на одређене партије.  

 
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  
 

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 

достављени у једном примерку за све партије.  

- Тачан назив и опис партија наведен је у ТАБЕЛИ- „Техничка спецификација – 

Прилог бр.1“, која је саставни део конкурсне документације.  

- Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити сваким радним даном од 7 до 14 часова 

на адресу: Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“, Инђија, ул. Српскоцрквена  

бр. 5., са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку добара – санитетског потрошног материјала ЈН ОП  

бр. 2/2020- НЕ ОТВАРАТИ” 

„Допуна понуде за јавну набавку добара санитетског потрошног материјала ЈН ОП  

бр. 2/2020 НЕ ОТВАРАТИ” 

 

 



 

 

VIII  ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА  

УГОВОР О НAБАВЦИ САНИТЕТСКОГ  ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Број 01.4-2-__/2020    

KПП 064  
Закључен дана __.__.2020 године  између 

 

1.Дом здравља „Др Милорад - Мика Павловић“ Инђија, Српскоцрквена бр. 5, 

ПИБ 101799726 , МБ 08004102, број рачуна: 840-461661-14 који води Управа за трезор, 

кога заступа директор др Јово Комазец  (у даљем тексту: Наручилац) 

И 

.................................................................................са седиштем у ............................................, 

улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 

........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс:...............кога 

заступа....................................................... врста правног лица : микро, мало, средње, 

велико( заокружити). (у даљем тексту Испоручиоц) 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Уговорне стране сагласно констатују: 

• да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објавио на Порталу јавних набавки, 

својој интернет страници Позив за подношење понуда,  за набавку санитетског 

потрошног  материјала обликованог по партијама  број 2/2020 дана 09.03.2020 године ,  

• да је Испоручилац доставио Понуду _________ од _______2020 године која је 

заведена код Наручиоца дана _______2020 године под бројем 01.4-2-______/2020 

(попуњава Наручилац), која  у потпуности одговара оквирним количинама према 

спецификацијама из конкурсне документације; 

 • да је Наручилац донео Одлуку о избору најповољније понуде бр. 01.4-2-___/2020 од 

____.__.2020 године. 

Члан 1. 

 Предмет Уговора је набавка санитетског потрошног материјала и то за партије 

број ___________________ описних у техничкој спецификацији која је саставни део 

уговора,  од стране Наручиоца, у свему према понуди Испоручиоца. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу обезбеди врсте и количине из става 1 овог 

члана Уговора у току трајања овог уговора, а Наручилац да ће се за потребе набавке 

робе првенствено обраћати Испоручиоцу.  

Члан 2. 

 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог Уговора за 

партије _____________________износи  ___________ динара без ПДВ, односно 

____________ динара са ПДВ.Појединачне цене  у понуди су дате без ПДВ. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења овог Уговора. 

Испоручилац задржава право да изврши корекцију цена уколико средњи курс за 

евро утврђен код НБС, порасте за више од 5%, у односу на средњи курс за евро утврђен 

код НБС у време закључења уговора, за процентуални износ увећања курса. 

 

  Пре сваког евентуалног кориговања цена Добављач је дужан да корекцију 

писано, пре испоруке, јасно образложи са доказима и затражи сагласност Наручиоца, у 

супротном Наручилац задржава право да раскине уговор. 

 

Члан 3. 



 

 

 Испоручилац ће Наручиоцу испоручивати робу из члана 1. овог Уговора у 

складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке-

сукцесивна испорука. 

 Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део наруџбенице 

коју овлашћено лице Наручиоца – економ  упућује  Испоручиоцу.  

Испоручилац се обавезује да ће у року од ___ дана од дана пријема наруџбенице 

извршити испоруку. 

Члан 4. 

Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 

важећим домаћим и међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о 

квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца(решењима АЛИМС ). 

Понуђена добра  морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана 

извршене испоруке. 

Уколико је рок употребе краћи од 12 месеци, добра се могу испоручити само уз 

сагласност Купца. 

Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у 

магацину  Дома здравља “Др Милорад М Павловић“ Инђија , на територији Општине 

Инђија.  

 

Члан 5. 

Наручилац 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 из било које испоруке достави независнијој специјализованој институцији 

ради анализе.У случају када независна специјализована установа утврди одступање од 

уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Испоручиоца. 

 

Члан 6. 
Место испоруке робе из члана 1. овог Уговора је магацин Наручиоца односно 

Дома здравља «Др Милорад - Мика Павловић» Инђија, Српскоцрквена бр. 5. Роба се 

испоручује возилом испоручиоца. 

Отпремница, потписана од стране  представника Наручиоца, заједно са рачуном, 

представља основ за плаћање испоручених добара.  

За квантитативан и квалитативан пријем предмета јавне набавке као и за 

квантитативно и квалитативно извршење уговора, испред наручиоца, овлашћује се 

економ  који и врши набавку уговорених добара. 

 

Члан 7. 
За испоручену робу Испоручилац испоставља рачун са пратећом 

документацијом, који доставља Наручиоцу на плаћање. Испостављени рачун, поред 

обавезних делова рачуна, мора садржати и број уговора по коме се добра испоручују, 

као и да јединица мере исказана на рачуну у потпуности одговара јединици мере 

исказана у техничкој спецификацији која је саставни део овог уговора . Ако рачун не 

буде садржао све наведене делове биће враћен испоручиоцу. 

Наручилац се обавезује да уредно врши плаћање преузете робе у року од 90 дана 

од дана испостављања рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза укомерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/2012, 

68/2015, 113/2017 и 91/2019).  

 

Члан 8. 
Уколико Наручилац установи недостатке у квалитету и количини испоручене 

робе дужан је да о томе одмах обавести Испоручиоца и да га позове да у року од 3 дана 



 

 

отклони ове недостатке, односно испоручи робу сагласно уговореном квалитету и 

количини. 

Члан 9. 
Уколико Испоручилац не изврши испоруку робе по достављеном налогу за 

испоруку или не изврши замену робе у року утврђеном у члану 8. овог Уговора,    

Наручилац има право да набави тражене количине робе одговарајућег квалитета од 

другог понуђача, а евентуална разлика у цени, пада на терет Испоручиоца.  

 

Члан 10. 
Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима 

предмета набавке, Наручилац може без спровођења поступка јавне набавке, у складу са 

чланом 115. Закона о јавним набавкама, повећати обим предмета набавке и првобитну 

вредност уговора максимално до 5% од укупнe уговорене вредности, а у складу са 

расположивим буџетским средствима.  

Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној форми, 

уз сагласност уговорних страна, у складу са законом. 

 

Члан 11. 

Пружалац услуге  се обавезује да  у тренутку закључења уговора, преда 

наручиоцу бланко сопствену меницу  која се издаје у висини  10% од укупне вредности 

уговора без пореза, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије или копију захтева за регистрацију меница, овереног од 

пословне банке понуђача. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 

лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење –  писмо са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.  

Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. Поднето менично овлашћење  –  писмо не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. 

Члан 12. 

Испоручилац преузима потпуну одговорност и гаранцију за сва испоручена 

добра из члана 1. овог Уговора.  

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности робе испоручене са 

закашњењем за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности робе 

испоручене са закашњењем. 

Ако штета пређе износ уговорне казне Наручилац може да тражи накнаду 

стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу. 

 

Члан 13. 

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним 

случајевима који су наступили независно од воље странака. 

Настале околности, независне од воље странака, које ни пажљива странка не би 

могла избећи, нити могла отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више 

силе који ослобађају од оговорности, ако су настали после закључења Уговора, а 

спречавају његово потпуно или делимично извршење. 



 

 

Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или е-маилом да 

обавести другу страну  о настанку, о врсти и евентуалном трајању више силе, односно 

других околности који спречавају извршење уговорених обавеза.                                              

 

Члан 14. 

 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника обе уговорне стране, а траје 12 месеци односно престаје коначном 

испоруком укупне количине робе из члана 2 овог уговора. 

Обавезе које буду доспевале у наредној буџетској години ће бити реализоване 

највише до износа средстава која ће нам за ту намену бити одобрена у тој буџетској 

години. 

 Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и прилога 

уговора могу вршити искључиво у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних 

страна и потпис овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 15. 

Наручилац задржава право да овај уговор раскине, уколико РФЗО-а спроведе 

поступак централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа и закључи 

оквирне споразуме за наведену набавку, од дана закључивања оквирног споразума  по 

централизованој јавној набавци, о чему ће се  у року од 3 (три) дана писменим путем 

обавести испоручилац.  

У случајевима престанка уговора у складу са овим чланом, испоручилац нема 

право на било какву накнаду евентуалне штете од стране наручиоца. 

Члан 16. 

 Уговорне стране су утврдиле обострану могућност једностраног раскида овог 

Уговора писменим путем, уз отказни рок од 30 дана. 

 Уговорне стране су дужне да у отказном року измире све доспеле обавезе. 

 Уговор се може раскинути споразумним путем. 

Члан 17. 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 У случају спора Уговорне стране ће се трудити да настали спор реше мирним 

путем, а у супротном надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

Члан 18. 

Саставни део овог уговора чини образац понуде са техничком спецификацијом 

оверен и потписан од стране добављача. 

 Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих четири 4 

(четири)  примерка иде наручиоцу а 2 ( два) Испоручиоцу. 

 За Наручиоца                                                                               За Испоручиоца 

     ___________________                                                           _______________ 

 др Јово Комазец                                           
  
НАПОМЕНА:Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, наручилац ће 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, односно 
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује овлашћени 

представник групе понуђача.У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 


