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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15 и бр.68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“, бр.86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 2856 од
24.09.2019. године, а након претходног обавештења објављеног на Порталу јавних набавки
27.12.2019. године, под шифром 2169066, и на сајту наручиоца, комисија за јавну набавку
образована Решењем број 2856-1 од 24.09.2019. године
припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за набавку ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ
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у отвореном поступку
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Страна 3 од 95

(1) предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара - Хируршки шавни материјал
Назив и ознака из општег речника набавке: 33141125 - Материјал за хируршко шивење (р.б.
из плана набавки 1.1.13)
(2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:
Предмет јавне набавке је обликован по партијама 1 до 28 и то:
Бр.
партије

Назив партије

1

hirurški konac - Nylon - poliamide monofilament

2

hirurški konac - upredena svila (4/0); 60 cm, ligatura

3

hirurški konac - upredena svila (2/0); 75 cm, 30 mm igla

4

hirurški konac - upredena svila (1); 75cm, 37 mm igla

5

hirurški konac - upredena svila (2); 100 cm, 37 mm igla

6

hirurški konac - polypropilene (7/0); 75 cm, 9 - 10 mm dupla igla

7

hirurški konac - polypropilene (5/0); 75 cm, 13 mm dupla igla

8

hirurški konac - Polypropilene za kalcifikovane krvne sudove

9

hirurški konac - Polypropilene sa polyethilenom

10

hirurški konac - polypropilene sa polietilenom (4/0); 90 cm, 20 mm dupla igla

11

hirurški konac - polyester (4/0); 75 cm, 16 mm dupla igla

12

hirurški konac - polyester - zeleni (3/0); 90 cm, 25 - 26 mm dupla igla

13

hirurški konac - polyester presvučen polibutilatom (2/0) sa pledžetom; 90 cm, dve igle

14

hirurški konac - polyester - plavi (2/0); 90 cm, 25 mm dupla igla sa pledžetom za de vegu

15

hirurški konac - polyester presvučen polibutilatom (2/0); 75 cm, dve igle

16

hirurški konac - polyester - (2/0); 90 cm, 26 mm dupla igla

17

Hirurški materijal za zatvaranje sternuma

18

Hemostatički materijal

19

Sredstvo za lokalno zaustavljanje krvarenja - Oksidisana regenerisana celuloza

20

Hemostatska mrežica sa trilizinom

21

Žica za sternum

22

hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (0), 45 cm, ligatura

23

27

hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (1)
hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (3/0); antibakterijski obložen
triklosanom, 70 cm, 36 mm igla
hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (0), antibakterijski obložen
triklosanom 90 cm, 40 mm igla
hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (1) antibakterijski obložen
triklosanom; 45 cm, ligatura
hirurški konac - Polydioxanone monofilament antibakterijski obložen sa triklosanom

28

hirurški konac - Monofilamentni polibutester 3/0

24
25
26
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(3) Ако се поступак јавне набавке спроводи ради закључења оквирног
споразума, сходно врсти поступка и природи предмета јавне набавке, назнака да ли
се оквирни споразум закључује са једним или виче понуђача, време трајања оквирног
споразума, начин закључења уговора на основу оквирног споразума и подаци о
наручиоцима који могу да користе оквирни спразум:
Врста оквирног споразума: Оквирни споразум се закључује између једног
наручиоца и једног понуђача.
Број закључених оквирних споразума ће бити једнак броју изабраних добављача.
Закључени оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи
уговор о јавној набавци.
Обавеза настаје закључивањем појединачних уговора о јавној набавци на основу
овог оквирног споразума.
Наручилац ће добра уговарати према стварним потребама. Наручилац не одговара
за потенцијалну штету коју Добављач може трпети услед неуговарања, уговарања количина
мањих или другачијих од количина предвиђених у обрасцу понуде. Оквирне количине зависе
и од финансијских средстава и других промена на које Наручилац нема утицаја.
Трајање оквирног споразума: Оквирни споразум траје 12 (дванаест) месеци од
потписивања, односно до утрошка укупно уговорене вредности из закљученог оквирног
споразума.
Начин и услови закључивања појединачних уговора: Након закључивања
оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметном набавком, закључиће
се појединачни уговор. При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни
услови из овог оквирног споразума. Оквирни споразум ће садржати понуду понуђача са
јединичном ценом и представљаће основ за закључење појединачног уговора. Понуђач је
дужан да се у року од 5 дана по пријему позива за закључење појединачног уговора (може
бити упућен електронском поштом, факсом или поштом) одазове и закључи уговор о јавној
набавци. Уколико се понуђач не одазове на позив наручиоца за закључење уговора,
наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.
Појединачни уговор се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу
спецификације предмета набавке, цене, начина и рока плаћања, места, начина и рока
испоруке.
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2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ
УСЛУГА,
НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ
И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
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2) Врста техничке карактеристике (спецификације):
2.1.
Partija broj 1: hirurški konac - Nylon - poliamide monofilament
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Nylon

0

90 cm

1 konac

39 mm

2

Nylon

1

90 cm

1 konac

39 mm

Jedinica
mere

Količina

trouglasta, 3/8 igla

komad

360

trouglasta, 3/8 igla

komad

360

Dužina igle Oblik i osobine igle

Partija broj 2: hirurški konac - upredena svila (4/0); 60 cm, ligatura
R.br.

1

Materijal

Upredena svila

Debljina

4/0

Dužina
konca

60 cm

Broj niti

ligatura

Dužina igle Oblik i osobine igle

-

-

Jedinica
mere

komad

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Конац се користи за појединачне шавове при затварању хируршке ране и за секундарне хируршке шавове.
Наручилац ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткиво, брзо иступи, лако без веће силе одваја
од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања, уколико се
приликом употребе узорка постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно, уколико након проласка игле
кроз ткиво остаје велики дефект који конац неће испунити.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Količina

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

14,040

Предметни материјал се користи за подвезивање крвних судова приликом операције на васкуларној и
кардиохирургији, због чега је важно да исти буде поуздан на месту апликације да не пуца лако, а при том да буде
фине и глатке структуре да се не би десило да приликом провлачења или затезања пресече крвни суд, што је врло
ризично за пацијента.
У колико се приликом пробног коришћења узорка деси да исти нема било које од горе наведених својстава,
комисија ће такав узорак одбити као неодговарајући.
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Partija broj 3: hirurški konac - upredena svila (2/0); 75 cm, 30 mm igla
R.br.

1

Materijal

Upredena svila

Debljina

2/0

Dužina
konca

75 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

30mm

okrugla, 1/2

Jedinica
mere

komad

Količina

3,960

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући
Предметни хируршки конац се корити за фиксирање перикарда.
Наручилац ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткиво, брзо иступи, лако без веће силе одваја
од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања, уколико се
приликом употребе узорка постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно, уколико након проласка игле
кроз ткиво остаје велики дефект који конац неће испунити.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 4: hirurški konac - upredena svila (1); 75cm, 37 mm igla
R.br.

1

Materijal

Upredena svila

Debljina

1

Dužina
konca

75cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

37mm

okrugla, 1/2

Jedinica
mere

komad

Količina

2,820

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни хируршки конац се корити за фиксирање перикарда.
Наручилац ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткиво, брзо иступи, лако без веће силе одваја
од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања, уколико се
приликом употребе узорка постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно, уколико након проласка игле
кроз ткиво остаје велики дефект који конац неће испунити.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.
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Partija broj 5: hirurški konac - upredena svila (2); 100 cm, 37 mm igla
R.br.

1

Materijal

Upredena svila

Debljina

2

Dužina
konca

100cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

37 mm

okrugla, 1/2

Jedinica
mere

komad

Količina

900

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи за пласирање шавова приликом успостављања вантелесног крвотока, шавови се
стављају кроз врло деликатне структуре (десна предкомора) због чега наручилац инсистира на посебном типу игле
који мора бити финог копљастог врха и који не прави велике дефекте приликом употребе.
Комисија ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се приликом употребе узорка испостави да постоји велика дискрепанца измедју између игле и
конца, односно врх игле је исувише груб због чега након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као
потенцијално место крварења који конац неће испунити, што представља велики ризик за пацијента, продужава
интервенцију, а треба узети у обзир и чињеницу да је потребно употребити нови шав због чега се значајно
повећавају трошкови . Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз крвне судове, да не пуца лако
приликом затезања (на тоурниqует), да се раслојава на примарне нити, лако без веће силе игла одваја од конца,
уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће трење због
чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 6: hirurški konac - polypropilene (7/0); 75 cm, 9 - 10 mm dupla igla
R.br.

1

Materijal

Polypropilene

Debljina

7/0

Dužina
konca

75 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

9 - 10 mm

Okrugla igla,
dupla igla,
zakrivljena, 3/8

Jedinica
mere

komad

Količina

2,160

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући
Предметни конац се користи за дисталне анастомозе у коронарној хирургији због чега ће се приликом стручне
оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним догађајима:
Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз крвне судове, брзо иступи, лако без веће силе одваја од
конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће
трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.
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Partija broj 7: hirurški konac - polypropilene (5/0); 75 cm, 13 mm dupla igla
R.br.

1

Materijal

Polypropilene

Debljina

5/0

Dužina
konca

75 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

13 mm

dupla okrugla,
3/8,
-sa posebno ojačanim
vrhom za šivenje
kalcifikovanih
krvnih sudova

Jedinica
mere

komad

Količina

1,260

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи претежно за анастомазе у васкуларној хирургији али и у коронарној хирургији, због
чега ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима:
Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно,
уколико након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као потенцијално место крварења који конац неће
испунити, што представља велики ризик за пацијенте, продужава интервенцију, а треба узети у обзир чињеницу да
је потребно употребити нови шав због чега се значајно повећавају трошкови, уколико се игла криви или ломи
приликом проласка кроз крвне судове, не пенетрира лако кроз калцификоване крвне судове, брзо иступи, лако без
веће силе одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом
везивања ствара веће трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 8: hirurški konac - Polypropilene za kalcifikovane krvne sudove
R.br.

1

Materijal

Polypropilene

Debljina

5/0

Dužina
konca

75 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

13 mm

dupla, 3/8 kruga
okrugla od Wolfram
Rhenium legure sa
višeslojnom
silikonizacijom,
približno jednak
prečnik igle i konca

Jedinica
mere

komad

Količina

72

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи претежно за анастомазе у васкуларној хирургији али и у коронарној хирургији, због
чега ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима:
Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно,
уколико након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као потенцијално место крварења који конац неће
испунити, што представља велики ризик за пацијенте, продужава интервенцију, а треба узети у обзир чињеницу да
је потребно употребити нови шав због чега се значајно повећавају трошкови, уколико се игла криви или ломи
приликом проласка кроз крвне судове, не пенетрира лако кроз калцификоване крвне судове, брзо иступи, лако без
веће силе одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом
везивања ствара веће трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.
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2

Polypropilene

7/0

75 cm

1 konac

9.3 mm

dupla, 3/8 kruga
okrugla sa oštrim
vrhom za
kalcifikovano tkivo, od
Wolfram Rhenium
legure sa višeslojnom
silikonizacijom

komad

72

Предметни конац се користи претежно за анастомазе у васкуларној хирургији али и у коронарној хирургији, због
чега ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима:
Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно,
уколико након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као потенцијално место крварења који конац неће
испунити, што представља велики ризик за пацијенте, продужава интервенцију, а треба узети у обзир чињеницу да
је потребно употребити нови шав због чега се значајно повећавају трошкови, уколико се игла криви или ломи
приликом проласка кроз крвне судове, не пенетрира лако кроз калцификоване крвне судове, брзо иступи, лако без
веће силе одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом
везивања ствара веће трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

3

Polypropilene

8/0

60 cm

1 konac

6,5 mm

dupla igla, okrugla,
3/8, sa dvostrukom
silikonizacijom

komad

180

Предметни конац се користи за дисталне анастомозе у коронарној хирургији због чега ће се приликом стручне
оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним догађајима:
Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз крвне судове, брзо иступи, лако без веће силе одваја од
конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће
трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.
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Partija broj 9: hirurški konac - Polypropilene sa polyethilenom
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polypropilene sa
polyethilenom

3/0

90 cm

1 konac

26 mm

2

Polypropilene sa
polyethilenom

4/0

90 cm

1 konac

26 mm

Jedinica
mere

Količina

dupla okrugla,
1/2

komad

1,440

dupla okrugla,
1/2

komad

720

Dužina igle Oblik i osobine igle

Partija broj 10: hirurški konac - polypropilene sa polietilenom (4/0); 90 cm, 20 mm dupla igla
R.br.

1

Materijal

Polypropilene sa
polyethilenom

Debljina

4/0

Dužina
konca

90 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

20 mm

dupla okrugla 1/2 za
kalcifikovane krvne
sudove

Jedinica
mere

komad

Količina

540

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи претежно за анастомазе у васкуларној хирургији али и у коронарној хирургији, због
чега ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца,
односно, уколико након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као потенцијално место крварења који
конац неће испунити, што представља велики ризик за пацијенте, продужава интервенцију, а треба узети у обзир
чињеницу да је потребно употребити нови шав због чега се значајно повећавају трошкови, уколико се игла криви
или ломи приликом проласка кроз крвне судове, не пенетрира лако кроз калцификоване крвне судове, брзо иступи,
лако без веће силе одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико
приликом везивања ствара веће трење због чега лако пуца приликом везивања.Уколико се приликом пробног
коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак одбити као неодговарајући.

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи претежно за анастомазе у васкуларној хирургији али и у коронарној хирургији, због
чега ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима:
Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно,
уколико након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као потенцијално место крварења који конац неће
испунити, што представља велики ризик за пацијенте, продужава интервенцију, а треба узети у обзир чињеницу да
је потребно употребити нови шав због чега се значајно повећавају трошкови, уколико се игла криви или ломи
приликом проласка кроз крвне судове, не пенетрира лако кроз калцификоване крвне судове, брзо иступи, лако без
веће силе одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом
везивања ствара веће трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.
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Partija broj 11: hirurški konac - polyester (4/0); 75 cm, 16 mm dupla igla
R.br.

1

Materijal

Polyester

Debljina

4/0

Dužina
konca

75cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

16 mm

dupla okrugla,
3/8

Jedinica
mere

komad

Količina

2520

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи за пласирање шавова приликом успостављања вантелесног крвотока, шавови се
стављају кроз врло деликатне структуре: усходна аорта, лук аорте и горња и доња шупља вена и десна
преткомора, због чега наручилац инсистира на посебном типу игле који мора бити финог копљастог врха и који не
прави велике дефекте приликом употребе.
Комисија ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се приликом употребе узорка испостави да постоји велика дискрепанца измедју између игле и
конца, односно врх игле је исувише груб због чега након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као
потенцијално место крварења који конац неће испунити, што представља велики ризик за пацијента, продужава
интервенцију, а треба узети у обзир и чињеницу да је потребно употребити нови шав због чега се значајно
повећавају трошкови . Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз крвне судове, да не пуца лако
приликом затезања (на тоурниqует), да се раслојава на примарне нити, лако без веће силе игла одваја од конца,
уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће трење због
чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.
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Partija broj 12: hirurški konac - polyester - zeleni (3/0); 90 cm, 25 - 26 mm dupla igla
R.br.

1

Materijal

Polyester

Debljina

3/0

Dužina
konca

90 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

25 - 26 mm

dupla penetrating
taper 1/2

Jedinica
mere

komad

Količina

360

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи за пласирање шавова приликом успостављања вантелесног крвотока, шавови се
стављају кроз врло деликатне структуре (усходна аорта, лук аорте и горња и доња шупља вена и десна
преткомора, због чега наручилац инсистира на посебном типу игле који мора бити финог копљастог врха и који не
прави велике дефекте приликом употребе.
Комисија ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се приликом употребе узорка испостави да постоји велика дискрепанца измедју између игле и
конца, односно врх игле је исувише груб због чега након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као
потенцијално место крварења који конац неће испунити, што представља велики ризик за пацијента, продужава
интервенцију, а треба узети у обзир и чињеницу да је потребно употребити нови шав због чега се значајно
повећавају трошкови . Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз крвне судове, да не пуца лако
приликом затезања (на тоурниqует), да се раслојава на примарне нити, лако без веће силе игла одваја од конца,
уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће трење због
чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 13: hirurški konac - polyester presvučen polibutilatom (2/0) sa pledžetom; 90 cm, dve igle
R.br.

1

Materijal

Polyester
presvučen
polibutilatom

Debljina

2/0

Dužina
konca

Broj niti

Dužina igle Oblik i osobine igle

90cm

5 belih i
5 zelenih
ili plavih
konaca

dve igle, dupla, 1/2,
tapercut, svaki šav sa
17 - 18 mm čvrstim, zaobljenim
pledžetom, od 6 do 7
mm x 3 mm

Jedinica
mere

komad

Količina

600

Страна 14 од 95

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи за пласирање шавова приликом реконструкције митралног залиска и замене свих
срчаних залистака, шавови се стављају кроз врло деликатне структуре , а понекад и тешко калцификоване, због
чеда Наручилац инсистира на посебном типу игле који мора бити финог копљастог врха и који не прави велике
дефекте приликом употребе , а при том морају лако да пролазе кроз калцификате.
Комисија ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима :
Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно врх
игле је исувише груб због чега након проласка игле кроз ткива остаје велики дефект који постоперативно
представља посебну врсту компликације (паравалвуларни леак - дефект), што представља велики ризик за
пацијента, продужава интервенцију, а треба узети у обзир и чињеницу да је потребно употребити нови шав због
чега се значајно повећавају трошкови . Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткива калцификате, да се раслојава на примарне нити, лако без веће силе игла одваја од конца, уколико се мрси и
отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће трење због чега лако пуца
приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

2

Polyester
presvučen
polibutilatom

2/0

90cm

5 belih i
5 zelenih
ili plavih
konaca

dve igle, dupla, 1/2,
tapercut, svaki šav sa
25 - 26 mm čvrstim, zaobljenim
pledžetom, od 6 do 7
mm x 3 mm

komad

960

Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 14: hirurški konac - polyester - plavi (2/0); 90 cm, 25 mm dupla igla sa pledžetom za de vegu
R.br.

1

Materijal

Polyester

Debljina

2/0

Dužina
konca

90 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

25 mm

dupla tapercut, 1/2,
pledžet za de vegu

дефекте приликом употребе , а при том морају лако да пролазе кроз калцификате.
Комисија ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима :
Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно врх
игле је исувише груб због чега након проласка игле кроз ткива остаје велики дефект који постоперативно
представља посебну врсту компликације (паравалвуларни леак - дефект), што представља велики ризик за
пацијента, продужава интервенцију, а треба узети у обзир и чињеницу да је потребно употребити нови шав због
чега се значајно повећавају трошкови . Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткива калцификате, да се раслојава на примарне нити, лако без веће силе игла одваја од конца, уколико се мрси и
отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће трење због чега лако пуца
приликом везивања.

Jedinica
mere

komad

Količina

180

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи за пласирање шавова приликом реконструкције митралног залиска и трикуспидног
залиска шавном анулопластиком, шавови се стављају кроз врло деликатне структуре , а понекад и тешко
калцификоване, због чега Наручилац инсистира на посебном типу игле који мора бити финог копљастог врха и који
не прави велике дефекте приликом употребе , а при том морају лако да пролазе кроз калцификате. Комисија ће
приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним догађајима :Уколико
се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно врх игле је
исувише груб због чега након проласка игле кроз ткива остаје велики дефект који постоперативно представља
посебну врсту компликације (паравалвуларни леак - дефект), што представља велики ризик за пацијента,
продужава интервенцију, а треба узети у обзир и чињеницу да је потребно употребити нови шав због чега се
значајно повећавају трошкови . Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткива - калцификате, да се
раслојава на примарне нити, лако без веће силе игла одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из
оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Страна 15 од 95

Partija broj 15: hirurški konac - polyester presvučen polibutilatom (2/0); 75 cm, dve igle
R.br.

1

2

Materijal

Polyester
presvučen
polibutilatom

Polyester
presvučen
polibutilatom

Debljina

2/0

2/0

Dužina
konca

Broj niti

75 cm

5 belih i
5 zelenih
ili plavih
konaca

75 cm

5 belih i
5 zelenih
ili plavih
konaca

Dužina igle Oblik i osobine igle

20 mm

25-26 mm

dve igle, dupla, 1/2,
taperpoint ili
tapercutting

dve igle, dupla, 1/2,
penetrating taper ili
taper

Jedinica
mere

komad

komad

Količina

1,920

7,200

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи за пласирање шавова приликом реконструкције митралног залиска и замене свих
срчаних залистака, шавови се стављају кроз врло деликатне структуре , а понекад и тешко калцификоване, због
чеда Наручилац инсистира на посебном типу игле који мора бити финог копљастог врха и који не прави велике
дефекте приликом употребе , а при том морају лако да пролазе кроз калцификате. Комисија ће приликом стручне
оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним догађајима :
Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно врх
игле је исувише груб због чега након проласка игле кроз ткива остаје велики дефект који постоперативно
представља посебну врсту компликације (паравалвуларни леак - дефект), што представља велики ризик за
пацијента, продужава интервенцију, а треба узети у обзир и чињеницу да је потребно употребити нови шав због
чега се значајно повећавају трошкови . Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткива калцификате, да се раслојава на примарне нити, лако без веће силе игла одваја од конца, уколико се мрси и
отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће трење због чега лако пуца
приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Страна 16 од 95

Partija broj 16: hirurški konac - polyester - (2/0); 90 cm, 26 mm dupla igla
R.br.

1

Materijal

Polyester

Debljina

2/0

Dužina
konca

90 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

26 mm

dupla tapercut, 1/2
okrugla

Jedinica
mere

komad

Količina

120

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи за пласирање шавова приликом реконструкције митралног залиска и замене свих
срчаних залистака, шавови се стављају кроз врло деликатне структуре , а понекад и тешко калцификоване, због
чеда Наручилац инсистира на посебном типу игле који мора бити финог копљастог врха и који не прави велике
дефекте приликом употребе , а при том морају лако да пролазе кроз калцификате. Комисија ће приликом стручне
оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним догађајима :Уколико се приликом
употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно врх игле је исувише груб
због чега након проласка игле кроз ткива остаје велики дефект који постоперативно представља посебну врсту
компликације (паравалвуларни леак - дефект), што представља велики ризик за пацијента, продужава
интервенцију, а треба узети у обзир и чињеницу да је потребно употребити нови шав због чега се значајно
повећавају трошкови . Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткива - калцификате, да се
раслојава на примарне нити, лако без веће силе игла одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из
оригиналног паковања, уколико приликом везивања ствара веће трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Страна 17 од 95

Partija broj 17: Hirurški materijal za zatvaranje sternuma
R.br.

1

2

Materijal

Polyester
presvučen
polibutilatom

Debljina

6

Dužina
konca

75 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

48 mm

tapercut, 1/2, okrugla

Jedinica
mere

komad

Količina

7,200

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући
Предметни шавови се користе за затварање грудне кости, због чега је за наручиоца посебно важно да буде поуздан
у раду, да се игла не тупи, не криви приликом проласка кроз кост, да приликом затезања буде довољно чврст и да
се не кида, игла не сме да се одваја лако од конца при манипулацији.
Уколико се приликом пробног коришћења узорка деси да исти нема било која од горе наведених својстава, комисија
ће такав узорак одбити као неодговарајући.

Vosak za kosti 2,5 g

komad

2500

Предметни материјал се користи ради успостављања хемостазе на свим костима, претежно на грудној кости, због
чега је за наручиоца посебно важно да буде израђен од финог воска са којим се лако рукује, који се лако аплицира и
лако лепи за површину, а да се при том не мрви и не стварају громуљице. Восак не сме бити сув или превише
мекан јер тиме отежава наношење на кост.
Уколико се приликом пробног коришћења узорка деси да исти нема било која од горе наведених својстава, комисија
ће такав узорак одбити као неодговарајући.

Partija broj 21: Žica za sternum
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Žica za sternum

6

45 cm

4x1

1

Žica za sternum

7

45 cm

4x1

Dužina igle Oblik i osobine igle

48 mm

1/2, okrugla, tapercut

48 mm

1/2, okrugla, cutting ili
tapercut

Jedinica
mere

Količina

komad

720

komad

480

Страна 18 од 95

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти поликглактина.
Наручилац ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткиво, брзо иступи, лако без веће силе одваја
од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 22:hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (0), 45 cm, ligatura
R.br.

1

Materijal

Polyglactin 910

Debljina

0

Dužina
konca

45 cm

Broj niti

ligatura
(6)

Dužina igle Oblik i osobine igle

-

-

Jedinica
mere

komad

Količina

6,000

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyglactin 910

1

45 cm

ligatura
(6)

1

Polyglactin 910

1

90 cm

1 konac

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти поликглактина.
Наручилац ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећем нежељеном
догађају: Уколико се конац мрси, отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 23: hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (1)
R.br.

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Dužina igle Oblik i osobine igle

-

-

40 mm

okrugla ojačana,
1/2

Jedinica
mere

Količina

komad

10,440

komad

1800
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Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана . Наручилац ће приликом стручне оцене достављених
узорака посебно водити рачуна о следећем нежељеном догађају: Уколико се конац мрси, отежано извлачи из
оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 24: hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (3/0); antibakterijski obložen
triklosanom, 70 cm, 36 mm igla
R.br.

1

Materijal

Polyglactin 910
antibakterijski sa
triklosanom

Debljina

3/0

Dužina
konca

70 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

36 mm

trougao, 3/8

Jedinica
mere

komad

Količina

2,700

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти поликглактина
са триклосаном, за који постоје минимум три студије публиковане у реномираним иностраним медицинским
часописима, јер већина болесника после кардиохируршких операција има поремећен имуни систем, те су склони
постоперативним инфекцијама, које носе велики морбидитет и морталитет. Наручилац ће приликом стручне оцене
достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним догађајима: Уколико се игла криви или ломи
приликом проласка кроз ткиво, брзо иступи, лако без веће силе одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи
из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.

Partija broj 25: hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (0), antibakterijski obložen
triklosanom 90 cm, 40 mm igla
R.br.

1

Materijal

Polyglactin 910
antibakterijski sa
triklosanom

Debljina

0

Dužina
konca

90 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

40 mm

okrugla, 1/2

Jedinica
mere

komad

Količina

900

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти поликглактина
са триклосаном, за који постоје минимум три студије публиковане у реномираним иностраним медицинским
часописима, јер већина болесника после кардиохируршких операција има поремећен имуни систем, те су склони
постоперативним инфекцијама, које носе велики морбидитет и морталитет.
Наручилац ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима: Уколико се игла криви или ломи приликом проласка кроз ткиво, брзо иступи, лако без веће силе одваја
од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.
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Partija broj 26: hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (1) antibakterijski obložen
triklosanom; 45 cm, ligatura
R.br.

1

Materijal

Polyglactin 910
antibakterijski sa
triklosanom

Debljina

1

Dužina
konca

45 cm

Broj niti

ligatura
(6)

Dužina igle Oblik i osobine igle

-

-

Jedinica
mere

komad

Količina

6,840

Partija broj 27: hirurški konac - Polydioxanone monofilament antibakterijski obložen sa triklosanom
R.br.

1

Materijal

Polydioxanone
monofilament
antibakterijski sa
antiseptikom
Triclosanom

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

Dužina igle Oblik i osobine igle

Jedinica
mere

Količina

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти поликглактина
са триклосаном, за који постоје минимум три студије публиковане у реномираним иностраним медицинским
часописима, јер већина болесника после кардиохируршких операција има поремећен имуни систем, те су склони
постоперативним инфекцијама, које носе велики морбидитет и морталитет. Наручилац ће приликом стручне оцене
достављених узорака посебно водити рачуна о следећем нежељеном догађају: Уколико се конац мрси, отежано
извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом везивања.Уколико се приликом пробног коришћења деси
било која од горе наведених компликација, комисија ће такав узорак одбити као неодговарајући.

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти поликглактина
са триклосаном, за који постоје минимум три студије публиковане у реномираним иностраним медицинским
часописима, јер већина болесника после кардиохируршких операција има поремећен имуни систем, те су склони
постоперативним инфекцијама, које носе велики морбидитет и морталитет.

2/0

70 cm

1 konac

26 mm

okrugla 1/2 kruga

kom

180
Наручилац ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећем нежељеном
догађају: Уколико се конац мрси, отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом
везивања.Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће
такав узорак одбити као неодговарајући.
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2

Polydioxanone
monofilament
antibakterijski sa
antiseptikom
Triclosanom

Предметни конци се користе за затварање хируршких рана због чега се инсистира на посебној врсти поликглактина
са триклосаном, за који постоје минимум три студије публиковане у реномираним иностраним медицинским
часописима, јер већина болесника после кардиохируршких операција има поремећен имуни систем, те су склони
постоперативним инфекцијама, које носе велики морбидитет и морталитет.

3/0

70 cm

1 konac

26 mm

okrugla 1/2 kruga

kom

180
Наручилац ће приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећем нежељеном
догађају: Уколико се конац мрси, отежано извлачи из оригиналног паковања и лако пуца приликом
везивања.Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликација, комисија ће
такав узорак одбити као неодговарајући.

Partija broj 28: hirurški konac - Monofilamentni polibutester 3/0
R.br.

1

Materijal

Monofilamentni
neresorptivni
polibutester,
obložen
resorptivnim
omotačem
politribolatom

Debljina

3/0

Dužina
konca

90 cm

Broj niti

-

Dužina igle Oblik i osobine igle

26 mm

1/2, dupla, taper point

Jedinica
mere

komad

Količina

288

Намена предмета набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне
карактеристике, стручна оцена достављењих узорака, пробно коришћење и разлози нежељени гогађаји због којих ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући

Предметни конац се користи претежно за анастомазе у васкуларној хирургији али и у коронарној хирургији, због
чега ће се приликом стручне оцене достављених узорака посебно водити рачуна о следећим нежељеним
догађајима:
Уколико се приликом употребе узорака испостави да постоји велика дискрепанца између игле и конца, односно,
уколико након проласка игле кроз крвни суд остаје велики дефект као потенцијално место крварења који конац неће
испунити, што представља велики ризик за пацијенте, продужава интервенцију, а треба узети у обзир чињеницу да
је потребно употребити нови шав због чега се значајно повећавају трошкови, уколико се игла криви или ломи
приликом проласка кроз крвне судове, не пенетрира лако кроз калцификоване крвне судове, брзо иступи, лако без
веће силе одваја од конца, уколико се мрси и отежано извлачи из оригиналног паковања, уколико приликом
везивања ствара веће трење због чега лако пуца приликом везивања.
Уколико се приликом пробног коришћења деси било која од горе наведених компликаија, комисија ће такав узорак
одбити као неодговарајући.
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2.2.
„Понуђач који нуди добра из партија 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17(ставка бр.1), 23, 24, 25,
26, 27, 28 је дужан да уз понуду достави важећи ЦЕ и ФДА сертификат за наведене партије.
Понуђач који нуди добра за партије 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17(ставка бр.2), 18, 19,
20, 21, 22 је дужан да достави важећи ЦЕ сертификат.
Уколико понуђач уз своју понуду не достави тражене сертификате узорке или достави
сертификате који не одговарају захтеву наручиоца из конурсне документације, његова
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Захтеви наручиоца у погледу достављања узорака:
Наручилац захтева од понуђача да уз своју понуду достави и узорке за одређене
партије. У прилогу понуде понуђач је у обавези да достави списак добара за које је доставио
узорке, за сваку партију појединачно.
Уколико понуђач уз своју понуду не достави захтеване узорке или их не достави у
количини према захтеву наручиоца, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Уколико понуђач уз своју понуду достави узорке који не одговарају захтеву наручиоца
из конурсне документације или који се приликом пробног коришћења покажу као
неодговарајући, његова понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
Понуђач је у обавези да уз своју понуду достави следеће захтеване узорке и то:
Понуђачи чије производе Наручилац није користио у свом раду у последње 3
године (односи се на конкретан шавни материјал за одређену партију, а не за шавни
материјал одређеног понуђача уопште) су дужни да доставе Наручиоцу по 6 комада
(оригиналних појединачних паковања – кесица) узорка понуђених производа, за
партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (за ставку бр.1 - 6 комада, за
ставку бр.2 - 1 комад), 18 (по 1 комад од сваке ставке), 19 (по 1 комад од сваке ставке),
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Сваки достављени узорак мора бити обележен редним бројем партије и
позиције из партије на коју се исти односи.
Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о закључењу оквирног
споразума захтева од понуђача накнадно достављање узорака и за оне партије, за које
првобитно у предметној конкурсној документацији није исказао потребу, уколико се за
тим укаже потреба.
Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о закључењу оквирног
споразума од понуђача захтева достављање додатних количина узорака, уколико се
за тим укаже потреба.
Комисија наручиоца која је образована Решењем о образовању комисије за
спровођење поступка јавне набавке број: 2856-1 од 24.09.2019.године ће извршити
стручну оцену достављених узорка и о томе сачинити извештај који ће бити саставни
део Извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку број ЈНОПОС-35/19 –
ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ.
Пробно коришћење узорака комисија наручиоца ће извршити у операционој
сали приликом извођења кардиохируршких или васкуларних процедура, директно на
пацијенту, коришћењем у условима у којима представници понуђача не могу бити
присутни јер би се тиме нарушили услови стерилности које захтева ОП блок, а
пацијент изложио великом ризику од настанка инфекције.
Наручилац је у Табели бр. 2.1, по партијама јасно дефинисао намену предмета
набавке код наручиоца, опис употребе, функционалне карактеристике које мора
поседовати предмет набавке, стручну оцену достављених узорака, пробно
коришћење и разлоге – нежељене догађаје који онемогућавају неометан, сигуран рад
хирурга у операционој сали или угрожавају живот пацијента на ма који начин, због
чега ће наручилац такав узорак одбити као неодговарајући, а самим тим понуду
понуђача за предметну партију одбити као неодговарајућу и неприхватљиву. Уколико
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понуђач достави узорке код којих се приликом пробног коришћења утврде одређене
неправилности, као што су лако ломљење или кривљење игле, лако одвајање игле од
конца, брзо тупљење игле, лака кидљивост конца и лако раслојавање конца, конац са
дебљом иглом од конца.
Стручна оцена ће се сматрати објективном уколико се утврђене неправилности
при употреби понове, код три узорка од достављених 6, а код четири различита
хирурга.
Уколико комисија наручиоца утврди да понуђач није доставио захтеване узорке,
његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач доставио узорке који нису у
складу са захтевом из конкурсне документације, његова понуда ће бити одбијена као
неодговарајућа. Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач доставио узорке
који нису у складу са понудом понуђача, његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђач је у обавези да за партије бр: 24, 25, 26 i 27 антибактеријско дејство
конца докаже прилагањем:
Доказа о објављеним студијама са највишим нивоом доказа: систематски
прегледи, мета анализе или најмање 3 рандомизоване контролисане студије које
доказују ефикасност антибактеријског дејства конца. Наручилац захтева доказивање
значаја антибактеријског конца, због превенције инфекција на месту хируршког реза,
компликације које значајно повећавају трошкове лечења и лошији исходи по здравље
пацијената.
Уколико понуђач уз своју понуду не достави захтеване доказе за
антибактеријско дејство конца, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Тражене узорке је потребно доставити у затвореној кутији са називом фирме и
назнаком – ЈНОПОС-35/19 – Хируршки шавни материјал - Партија бр.__ (ако понуђач
конкурише за више партија, обавезно узорке у кутији разврстати по партијама) на адресу
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора
Голдмана бр.4.
2.3. Понуђач уз понуду доставља каталог(е) производа који нуди или фотокопије
каталога са означеним бројем страна на којем се налазе понуђени производи.
Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која нуди достави оригинални каталог
произвођача или извод фотокопију оригиналног каталога на српском или енглеском језику,
са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога наручилац може
утврдити да понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. Под
спецификацијом производа се подразумевају основни технички подаци са каталошким
бројем, описом врсте, дужине и дебљине конца, описом облика и дужине игле.
Потребно је:
-

приложити каталог или више каталога (уколико се сва роба коју нудите не налази у
једном каталогу) и означити стране на којима се налазе понуђени производи или
означити понуђене производе.

Није прихватљиво достављање само електронског облика каталога.
Није прихватљиво достављање изјаве у којој се наводи да понуђени материјал који се не
налази ни у једном од приложених каталога нити у достављеним узорцима, може да се
произведе.Странице каталога или фотокопије страница није неопходно потписивати и
оверавати.
Уколико понуђач не достави захтевану документацију и уколико у њој не означи редним
бројем позицију која је предмет понуде, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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2.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра на месту
пријема, током, и после испоруке. Уколико се након контроле квалитета установи да
испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Испоручилац ће бити
у обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 24 сата, испоручи другу количину
добара одговарајућег квалитета и стандарда.
Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци у испорученим добрима
испоручилац је дужан да их отклони у року од пет дана од дана сачињавања Записника о
рекламацији на лицу места.
2.5. место и рок испоруке добара:
Место испоруке:
Испорука се врши на адресу наручиоца: адреса Наручиоца – fco апотека Института,
најкасније до 14 сати, радним даном.
Рок испоруке:
Количине добара у овој јавној набавци представљају оквирне потребе наручиоца за
12 месеци.
Уговорена добра ће се испоручивати сукцесивно, по захтеву Наручиоца, до 5 дана од
дана пријема захтева.
Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2.6 Рок трајања испоручених добара:
Рок трајања материјала на дан испоруке не сме бити краћи од 12 месеци. (није
неопходно наводити посебно у понуди рок трајања - подразумева се парафирањем модела
уговора (члан 5.).
2.7. Евентуалне додатне услуге и сл.: /
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3) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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4)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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4.1. Услови које
набавке:
Редни
број
1

2

3
4

5

Редни
број

1

2

ПОНУЂАЧ мора да испуни

да би могао да учествује у поступку јавне

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
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
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
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

финансијски капацитет

пословни капацитет

Да понуђач нема више од 15 дана
неликвидности за наведени период:
- потврда НБС о броју дана неликвидности за
период од 22.10.2018. до 22.10.2019. године
Да понуђач има успостављен и применљив
важећи систем менаџмента квалитетом у
складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2008
односно СРПС ИСО 9001:2008 „или
одговарајуће“
Да произвођач понуђених добара има
успостављен и применљив важећи ИСО 13485

4.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би
могао да учествује у поступку јавне набавке, као и докази којима се доказује њихова
испуњеност:
Редни
број
1

2

3

4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
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
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
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њеној територији
4

5

Редни
број

1

2

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом
да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН)
4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

финансијски капацитет

пословни капацитет

Да понуђач нема више од 15 дана
неликвидности за наведени период:
- потврда НБС о броју дана неликвидности за
период од 22.10.2018. до 22.10.2019. године
Да понуђач има успостављен и применљив
важећи систем менаџмента квалитетом у
складу са захтевима стандарда ИСО
9001:2008
односно СРПС ИСО 9001:2008 „или
одговарајуће“
Да произвођач понуђених добара има
успостављен и применљив важећи ИСО 13485

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН – услови и докази под редним бројем 1., 2., и 4. дела 4.2.
Конкурсне документације, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, за део набавке који ће 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) ЗЈН
- важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, понуђач може доказати испуњеност
тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у
складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке, као и
докази којима се доказује њихова испуњеност:
4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Редни
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
број
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
1
регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
2
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
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
3
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији
4

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
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5

Редни
број

1

2

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом
да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН)
4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

финансијски капацитет

пословни капацитет

Да понуђач нема више од 15 дана
неликвидности за наведени период:
- потврда НБС о броју дана неликвидности за
период од 22.10.2018. до 22.10.2019. године
Да понуђач има успостављен и применљив
важећи систем менаџмента квалитетом у
складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2008
односно СРПС ИСО 9001:2008 „или
одговарајуће“
Да произвођач понуђених добара има
успостављен и применљив важећи ИСО 13485

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) ЗЈН – услови и докази под редним бројем 1., 2. и 4. дела 4.3. Конкурсне
документације, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН -важећа дозвола за обављање одговарајуће
делатности, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за
сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног
за њихово издавање:
4.4.1.ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Редни
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
број
извод из регистра надлежног органа

1

2

ПРАВНО ЛИЦЕ:
-извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привреденог суда.
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/
орган надлежан за издавање:
- Агенција за привредне регистре
- Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други
орган)
потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а
* не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
* уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду
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достави за сваког законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-извод из казнене евиденције:
1)правно лице - уверење надлежног суда
2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да његов законски заступник није осуђиван за:
- неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе
- кривична дела против привреде
- кривична дела против животне средине
- кривично дело примања или давања мита
- кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да предузетник није осуђиван за:
- неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе
- за кривична дела против привреде
- кривична дела против животне средине
- кривично дело примања или давања мита
- кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
- неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе
- кривична дела против привреде
- кривична дела против животне средине
- кривично дело примања или давања мита
- кривично дело преваре
орган надлежан за издавање:
ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица
-извод из казнене евиденције посебног одељења ( за организивани криминал)
Вишег суда у Београду
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је
обавештење:
http://www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-ifizicka-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за
законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења али и према
месту пребивалишта).
ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
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потврда надлежног пореског органа или потврда надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације
*-не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
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ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
орган надлежан за издавање:
-Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални центар
- према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и
наплату одређене врсте јавног прихода.
- Град односно општина – градска, односно општинска пореска управа према
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату
одређене врсте јавног прихода.
*уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да се
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне
пореске управе приложи и потврде осталих локалних
органа/организација/установа
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важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа
ПРАВНО ЛИЦЕ:
- важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издата од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
- решење Министарства здравља Републике Србије којим је утврђено да
су испуњени услови прописани законом за обављање делатности,
односно за обављање одређених послова здравствене делатности:
- решење за промет на велико, које обухвата и промет добара који су
предмет ове јавне набавке .
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ПРЕДУЗЕТНИК:
- важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издата од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
- важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издате од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
- решење Министарства здравља Републике Србије којим је утврђено да
су испуњени услови прописани законом за обављање делатности,
односно за обављање одређених послова здравствене делатности:
- решење за промет на велико које обухвата и промет добара који су
предмет ове јавне набавке.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
- важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издате од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
-важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издате од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
- решење Министарства здравља Републике Србије којим је утврђено да
су испуњени услови прописани законом за обављање делатности,
односно за обављање одређених послова здравствене делатности:
- решење за промет на велико које обухвата и промет добара који су
предмет ове јавне набавке.
Орган надлежан за издавање:
Министарство здравља Републике Србије
Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
- Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН чини саставни део ове
конкурсне документације.
*изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
*Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора
доставити изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог
понуђача и оверена печатом.
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Редни
број

4.4.2.ДОКАЗИ
О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
финансијски капацитет

1

Да понуђач нема више од 15 дана неликвидности за наведени период:
- потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 22.10.2018. до
22.10.2019. године
- потврда може да обухвата и дужи временски период.
ИЛИ
- www.nbs.rs линк – принудна наплата – претраживање дужника у
принудној наплати из које се може видети да понуђач нема више од 15 дана
неликвидности у периоду од 22.10.2018. до 22.10.2019. године или дуже.
орган надлежан за издавање:
Потврду издаје:
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за регистре и принудну наплату
Одељење за принудну наплату - Одсек за пријем основа и налога принудне
наплате, Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16А, 34000 Крагујевац
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним
подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs
Све додатне информације могу се добити на телефон 034-307-890.
ИЛИ
www. nbs.rs линк – принудна наплата – претраживање дужника у принудној
наплати
(Пожељно је уз понуду приложити одштампану страницу претраге, како би
се комисији олакшао преглед)
Понуђач може да достави потврду НБС ИЛИ да на Обрасцу понуде у колони
„Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН јавно доступни (уколико
се не достављају уз понуду)” наведе интернет адресу где наручилац може да
изврши увид у тражени податак.
У случају да се наводи адреса интернет странице на обрасцу понуде, пожељно
је уз понуду приложити и одштампану страницу претраге, како би се комисији
олакшала претрага.
пословни капацитет
Важећи сертификат о успостављености и примени система менаџмента
квалитетом у складу са захтевима стандарда ИСО 9001:2008, односно СРПС
ИСО 9001:2008 „или одговарајуће“, издат од стране акредитоване
сертификационе куће на име понуђача
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Доказ:
Понуђач прилаже фотокопија важећег сертификата ИСО 9001:2008, односно
СРПС ИСО 9001:2008
Орган надлежан за издавање:
Акредитована сертификациона кућа
Важећи сертификат ИСО 13485 произвођача понуђеног добра
Доказ:
Понуђач прилаже фотокопија важећег сертификата ИСО 13485 произвођача
понуђеног добра.
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Орган надлежан за издавање:
Акредитована сертификациона кућа
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача
није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75.
став 1. тач. 1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато
што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу
да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели
да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ
одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају
докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Образац изјаве на основу
члана 79. став 10. ЗЈН чини саставни део ове Конкурсне документације – део конкурсне
документације 6)6) Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума у јавној
набавци и да је документује на прописан начин.
2)текст изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона: понуђач је у
обавези да, на Обрасцу из Конкурсне документације, уз понуду, достави потписану и оверену
Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. У супротном
понуда ће се одбити као неприхватљива.
Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН: образац изјаве о поштовању обавеза
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде чини саставни део ове конкурсне документације.
3) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став
4. Закона:Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу члана 77. став 4. ЗЈН. Испуњеност
услова за учешће у поступку јавне набавке се НЕ ДОКАЗУЈЕ изјавом у смислу члана 77. став
4. Закона о јавним набавкама, већ достављањем доказа наведеним у тачки 4. овог дела
конкурсне документације.
4)прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на
начин прописан чланом 77. став 5. Закона: /
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5) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: На
основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1.
тач. 1 до 4. ЗЈН), односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато
што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом ако је понуђач навео у
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру
понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1
до 4. ЗЈН. На основу члана 79. став 5. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа:
- извод из регистра АПР www.apr.gov.rs
2) докази из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН
- регистар понуђача: www.apr.gov.rs
3)финансијски капацитет:
- www.nbs.rs линк – принудна наплата – претраживање дужника у принудној
наплати
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5) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
5)1) сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, описани и
вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елеменат
критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда:
Одлука о додели оквирног споразума донеће се применом критеријума „НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
5)2) елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом
елемент критеријума односно начин на основу којега ће Наручилац извршити доделу
уговора је тај да понуђач који понуди дужи рок важења понуде
Уколико су понуђачи који имају исту понуђену цену, понудили и исти рок важења
понуде, Наручилац ће доделу уговора извршити путем жреба и то на следећи начин:
- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту понуђену цену и
исти рок важења понуде, да присуствују поступку жребања. Жребању ће бити позвани
да присуствују и остали понуђачи.
- Поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у
просторијама Наручиоца.
- Комисија за јавну набавку ће водити записник о поступку жребања
- Комисија ће припремити посуду и физички идентичне куглице у којима ће бити
папирићи са именима понуђача чије су понуде имале исту понуђену цену и исти рок
важења понуде.
- Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије за јавну набавку
извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача
који је извучен
- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора.
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6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Страна 39 од 95

ПОНУДА бр.:
Место издавања понуде:
Датум:
Рок важења понуде изражен у броју дана од отварања понуде ( не може бити краћи од 60 дана ):

ПОНУДА ЗА ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ број јавне набавке - ЈН-ОП-ОС-35/19
Понуђач:
Пословно име:

Матични број:

Адреса седишта (улица и број):

Шифра делатности:

Поштански број:

Град:

Телефон:

Фаx:

Општина:

ПИБ:
Текући рачун:

Адреса за пријем електронске поште:

Носилац платног промета:

Подаци о подизвођачу и подаци о проценту укупне вредности који ће поверити подизвођачу, као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача:

Врста предузећа (заокружити):

Микро

Мало

Средње

Велико

Подаци о групи понуђача:

Интернет страница на којој су докази из чл.77ЗЈН јавни доступни ( уколико се не достављају уз понуду) :
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а ( ДА / НЕ ):

( -самостално; -са подизвођачем; - група понуђача (заједничка понуда))

Начин давања понуде (уписати):
Partija broj 1: hirurški konac - Nylon - poliamide monofilament
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Nylon

0

90 cm

1 konac

39 mm

2

Nylon

1

90 cm

1 konac

39 mm

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Jedinica
mere

Količina

trouglasta, 3/8 igla

komad

360

trouglasta, 3/8 igla

komad

360

Dužina igle Oblik i osobine igle

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Partija broj 2: hirurški konac - upredena svila (4/0); 60 cm, ligatura
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Upredena svila

4/0

60 cm

ligatura

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Dužina igle Oblik i osobine igle
-

-

Jedinica
mere

Količina

komad

14,040

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Upredena svila

2/0

75 cm

1 konac

okrugla, 1/2

Jedinica
mere

Količina

komad

3,960

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Upredena svila

1

75cm

1 konac

okrugla, 1/2

Jedinica
mere

Količina

komad

2,820

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Upredena svila

2

100cm

1 konac

Cena po JM sa
PDV-om

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Šifra FRIP

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Dužina igle Oblik i osobine igle
37 mm

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 5: hirurški konac - upredena svila (2); 100 cm, 37 mm igla
R.br.

Origin.
pak.

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Dužina igle Oblik i osobine igle
37mm

Kom.naziv i
kat.broj

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 4: hirurški konac - upredena svila (1); 75cm, 37 mm igla
R.br.

Stopa
PDV-A

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Dužina igle Oblik i osobine igle
30mm

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 3: hirurški konac - upredena svila (2/0); 75 cm, 30 mm igla
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

okrugla, 1/2

Jedinica
mere

Količina

komad

900

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija broj 6: hirurški konac - polypropilene (7/0); 75 cm, 9 - 10 mm dupla igla
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polypropilene

7/0

75 cm

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

9 - 10 mm

Okrugla igla,
dupla igla,
zakrivljena, 3/8

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Jedinica
mere

Količina

komad

2,160

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

1

Materijal

Polypropilene

Debljina

5/0

Dužina
konca

75 cm

Broj niti

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

13 mm

dupla okrugla,
3/8,
-sa posebno
ojačanim
vrhom za šivenje
kalcifikovanih
krvnih sudova

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 7: hirurški konac - polypropilene (5/0); 75 cm, 13 mm dupla igla
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Jedinica
mere

Količina

komad

1,260

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija broj 8: hirurški konac - Polypropilene za kalcifikovane krvne sudove
R.br.

1

Materijal

Polypropilene

Debljina

5/0

Dužina
konca

75 cm

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Jedinica
mere

Količina

13 mm

dupla, 3/8 kruga
okrugla od Wolfram
Rhenium legure sa
višeslojnom
silikonizacijom,
približno jednak
prečnik igle i konca

komad

72

komad

72

komad

180

Broj niti

Dužina igle Oblik i osobine igle

1 konac

2

Polypropilene

7/0

75 cm

1 konac

9.3 mm

dupla, 3/8 kruga
okrugla sa oštrim
vrhom za
kalcifikovano tkivo,
od Wolfram Rhenium
legure sa višeslojnom
silikonizacijom

3

Polypropilene

8/0

60 cm

1 konac

6,5 mm

dupla igla, okrugla,
3/8, sa dvostrukom
silikonizacijom

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polypropilene sa
polyethilenom

3/0

90 cm

1 konac

26 mm

2

Polypropilene sa
polyethilenom

4/0

90 cm

1 konac

26 mm

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 9: hirurški konac - Polypropilene sa polyethilenom
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Jedinica
mere

Količina

dupla okrugla,
1/2

komad

1,440

dupla okrugla,
1/2

komad

720

Dužina igle Oblik i osobine igle

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija broj 10: hirurški konac - polypropilene sa polietilenom (4/0); 90 cm, 20 mm dupla igla
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polypropilene sa
polyethilenom

4/0

90 cm

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

20 mm

dupla okrugla 1/2 za
kalcifikovane krvne
sudove

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Jedinica
mere

Količina

komad

540

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyester

4/0

75cm

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

16 mm

dupla okrugla,
3/8

Jedinica
mere

Količina

komad

2520

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

Dužina igle Oblik i osobine igle

1

Polyester

3/0

90 cm

1 konac

25 - 26 mm

dupla penetrating
taper 1/2

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Cena po JM sa
PDV-om

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 12: hirurški konac - polyester - zeleni (3/0); 90 cm, 25 - 26 mm dupla igla
Materijal

Stopa
PDV-A

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Укупно без
ПДВ-а

R.br.

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 11: hirurški konac - polyester (4/0); 75 cm, 16 mm dupla igla
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Jedinica
mere

Količina

komad

360

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija broj 13: hirurški konac - polyester presvučen polibutilatom (2/0) sa pledžetom; 90 cm, dve igle
R.br.

Materijal

1

Polyester
presvučen
polibutilatom

2

Polyester
presvučen
polibutilatom

Debljina

2/0

2/0

Dužina
konca

Broj niti

Dužina igle Oblik i osobine igle

Jedinica
mere

Količina

90cm

5 belih i
5 zelenih
ili plavih
konaca

dve igle, dupla, 1/2,
tapercut, svaki šav sa
17 - 18 mm čvrstim, zaobljenim
pledžetom, od 6 do 7
mm x 3 mm

komad

600

90cm

5 belih i
5 zelenih
ili plavih
konaca

dve igle, dupla, 1/2,
tapercut, svaki šav sa
25 - 26 mm čvrstim, zaobljenim
pledžetom, od 6 do 7
mm x 3 mm

komad

960

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyester

2/0

90 cm

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

25 mm

dupla tapercut, 1/2,
pledžet za de vegu

Jedinica
mere

Količina

komad

180

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 14: hirurški konac - polyester - plavi (2/0); 90 cm, 25 mm dupla igla sa pledžetom za de vegu
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija broj 15: hirurški konac - polyester presvučen polibutilatom (2/0); 75 cm, dve igle
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyester
presvučen
polibutilatom

2/0

75 cm

5 belih i
5 zelenih
ili plavih
konaca

20 mm

2

Polyester
presvučen
polibutilatom

2/0

75 cm

5 belih i
5 zelenih
ili plavih
konaca

25-26 mm

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Jedinica
mere

Količina

dve igle, dupla, 1/2,
taperpoint ili
tapercutting

komad

1,920

dve igle, dupla, 1/2,
penetrating taper ili
taper

komad

7,200

Dužina igle Oblik i osobine igle

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyester

2/0

90 cm

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

26 mm

dupla tapercut, 1/2
okrugla

Jedinica
mere

Količina

komad

120

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyester
presvučen
polibutilatom

6

75 cm

1 konac

2

Vosak za kosti 2,5 g

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Cena po JM sa
PDV-om

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 17: Hirurški materijal za zatvaranje sternuma
Materijal

Stopa
PDV-A

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Укупно без
ПДВ-а

R.br.

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 16: hirurški konac - polyester - (2/0); 90 cm, 26 mm dupla igla
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Dužina igle Oblik i osobine igle

48 mm

tapercut, 1/2, okrugla

Jedinica
mere

Količina

komad

7,200

komad

2500

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija br.18: Hemostatički materijal

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

R.br.

Naziv

Jedinica
mere

Količina

1

Sredstvo za lokalno zaustavljanje krvarenja
- Fibrozno tkana višeslojna oksidisana regenerisana celuloza ili odgovarajuće 2,5 cm x 5
cm ( dozvoljeno odstupanje +/- 10%)

komad

48

2

Sredstvo za lokalno zaustavljanje krvarenja
- Oksidisana regenerisana celuloza ili odgovarajuće 10 cm x 20 cm (dozvoljeno
odstupanje +/- 10%)

komad

48

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Naziv

Jedinica
mere

Količina

Oksidisana regenerisana celuloza od sedam slojeva 5 cm x 10 cm

komad

30

2

Oksidisana regenerisana celuloza visoke gustine 7,5 cm x 10 cm

komad

36

3

Okdidisana regenerisana celuloza jednoslojna, struktuirana i netkana za otvorenu i
laparoskopsku hirurgiju 2,5 cmx 5,2 cm x 2,3 mm

komad

30

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

1

Resorptivna hemostatska mrežica, dimenzija 5x10cm, sastavljena od polietilen glikola,
oksidisane regenerisane celuloze i Trilysine-a, ili odgovarajuća

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Cena po JM sa
PDV-om

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija br.20: Hemostatska mrežica sa trilizinom
Naziv

Stopa
PDV-A

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

1

R.br.

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Partija br.19: Sredstvo za lokalno zaustavljanje krvarenja - Oksidisana regenerisana celuloza
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Jedinica
mere

Količina

komad

6

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija broj 21: Žica za sternum

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Žica za sternum

6

45 cm

4x1

48 mm

1

Žica za sternum

7

45 cm

4x1

48 mm

Jedinica
mere

Količina

1/2, okrugla, tapercut

komad

720

1/2, okrugla, cutting
ili tapercut

komad

480

Dužina igle Oblik i osobine igle

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyglactin 910

0

45 cm

ligatura
(6)

Dužina igle Oblik i osobine igle

-

-

Jedinica
mere

Količina

komad

6,000

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyglactin 910

1

45 cm

ligatura
(6)

-

1

Polyglactin 910

1

90 cm

1 konac

40 mm

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Cena po JM sa
PDV-om

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 23: hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (1)
Materijal

Stopa
PDV-A

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Укупно без
ПДВ-а

R.br.

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 22:hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (0), 45 cm, ligatura
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Jedinica
mere

Količina

-

komad

10,440

okrugla ojačana,
1/2

komad

1800

Dužina igle Oblik i osobine igle

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija broj 24: hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (3/0); antibakterijski obložen
triklosanom, 70 cm, 36 mm igla
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyglactin 910
antibakterijski sa
triklosanom

3/0

70 cm

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

36 mm

trougao, 3/8

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Jedinica
mere

Količina

komad

2,700

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyglactin 910
antibakterijski sa
triklosanom

0

90 cm

1 konac

Dužina igle Oblik i osobine igle

40 mm

okrugla, 1/2

Jedinica
mere

Količina

komad

900

Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polyglactin 910
antibakterijski sa
triklosanom

1

45 cm

ligatura
(6)

Dužina igle Oblik i osobine igle

-

-

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Cena po JM sa
PDV-om

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 26: hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (1) antibakterijski obložen
triklosanom; 45 cm, ligatura
Materijal

Stopa
PDV-A

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Укупно без
ПДВ-а

R.br.

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 25: hirurški konac - sintetski resorptivni - polyglactin 910 (0), antibakterijski obložen
triklosanom 90 cm, 40 mm igla
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Jedinica
mere

Količina

komad

6,840

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Partija broj 27: hirurški konac - Polydioxanone monofilament antibakterijski obložen sa triklosanom
R.br.

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Polydioxanone
monofilament
antibakterijski sa
antiseptikom
Triclosanom

2/0

70 cm

1 konac

26 mm

2

Polydioxanone
monofilament
antibakterijski sa
antiseptikom
Triclosanom

3/0

70 cm

1 konac

26 mm

Jedinica
mere

Količina

okrugla 1/2 kruga

kom

180

okrugla 1/2 kruga

kom

180

Dužina igle Oblik i osobine igle

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
Cena po JM bez
PDV-a

Ukupna vrednost
bez PDV-a

Укупно без
ПДВ-а

Materijal

Debljina

Dužina
konca

Broj niti

1

Monofilamentni
neresorptivni
polibutester,
obložen
resorptivnim
omotačem
politribolatom

3/0

90 cm

-

Stopa
PDV-A

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

Kom.naziv i
kat.broj

Origin.
pak.

Proizvođač

P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č

Dužina igle Oblik i osobine igle

26 mm

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Укупно са
ПДВ-ом

Partija broj 28: hirurški konac - Monofilamentni polibutester 3/0
R.br.

Cena po JM sa
PDV-om

1/2, dupla, taper
point

Jedinica
mere

Količina

komad

288

Cena po JM bez
PDV-a

Укупно без
ПДВ-а
Укупна вредност за све
понуђене партије без ПДВ-а:
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Ukupna vrednost
bez PDV-a

Cena po JM sa
PDV-om

Ukupna vrednost
sa PDV-om

Stopa
PDV-A

Укупно са
ПДВ-ом
Укупна вредност за све
понуђене партије са ПДВ-ом:

Подаци о испоруци и начину плаћаљња:
Рок испоруке:

Потпис и печат:

Место испоруке:
Начин и рок плаћања:
Посебне напомене:

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС»,
бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора,односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
За ову набавку процентуално учешће одређене врсте трошкова није неопходан податак ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада енергената).
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене уколико су основни елементи понуђене цене – правилно попуњени у обрасцу понуде – колоне: Цена по ЈМ без ПДВ, Укупна вредност без ПДВ-а, Цена по ЈМ са ПДВ, Укупна вредност са ПДВ, ПДВ
у %.
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6)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО
ДА СЕ ПОПУНИ
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр.124/12) и
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова («Сл. гласник РС» бр. 86/15) у обрасцу
структуре цене по потреби наводе се основни елементи понуђене цене:
1) цена (јединична и укупна) са и без пдв-а
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени
податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно
оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада енергената)
*У предметној набавци није потребно приказати процентуално учешће одређене врсте
трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током
периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада,
енергената), с обзиром на то да је цена фиксна (непроменљива) за све време важења
уговора
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6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно
име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (”Сл. гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем
ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку ЈНОПОС-35/19 - Хируршки шавни материјал
израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком
__________ динара без пдв-а
спецификацијом наручиоца
трошкови прибављања средстава
обезбеђења

__________ динара без пдв-а

укупни трошкови без пдв-а

__________ динара без пдв-а

пдв

__________ динара

укупни трошкови са пдв-ом

__________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на
страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ПОНУЂАЧ
м.п.______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
*образац трошкова припреме понуда попуњавају само они понуђачи који су имали
наведене трошкове и који траже да му их наручилац надонади.
*остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88.став 2. ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15)
*уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да
му надокнади трошкове.
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6).4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

*Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно
име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15) и члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у постуцима јавних набавки начину доказивања
испуњености услова («Сл. гласник РС” бр. 86/15) понуђач ______________________ из
___________________ ул. _____________ бр._____даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је за набавку
Хируршки шавни материјал (Редни број ЈНОПОС-35/19), Наручиоца – Институт за
кардиоваскуларне болести Војводине Ср.Каменица, по Позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу
службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 22.10.2019. године, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да ће, сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити
ништаван.

ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА
ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
*Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора
доставити изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог
понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
Телефон:
Е-маил:
Деловодни број:
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (5) Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у постуцима јавних набавки начину доказивања
испуњености услова («Сл. гласник РС» бр. 86/15) дајем

ИЗЈАВУ
да сам при састављању понуде за јавну набавку добара ред. бр. ЈНОПОС-35/19 - Хируршки
шавни материјал, у отвореном поступку поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да у
време подношења понуде, за јавну набавку немам на снази изречену меру забране
обављања делатности.

ПОНУЂАЧ
М.П._____________________

*Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
*Уколико има више понуђача у групи овај образац се може умножити
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6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Скраћено
име:

пословно

Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем

ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из
члана 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), те исту
оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним
органом државе ____________________________________, прилажем уз понуду за јавну
набавку __________________________________ у поступку јавне набавке (ЈНОПОС35/19).
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за
давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам
седиште.

ПОНУЂАЧ
М.П.___________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште.
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6)7) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку добара - Хируршки
шавни материјал ред. бр. ЈНОПОС-35/19 - објављеним на ПЈН, интернет страници
наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа: дана
22.10.2019. године изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка
понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. носилац посла
Пуно пословно име:
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица
која ће бити одговорна за извршење
оквирног споразума, односно
уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е–mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз
понуду):
Члан групе понуђача се налази у
прегистру понуђача АПР: *(да/не)
2. члан групе
Пуно пословно име:
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица
која ће бити одговорна за извршење
оквирног споразума, односно
уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
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Е–mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз
понуду):
Члан групе понуђача се налази у
прегистру понуђача АПР: *(да/не)
3. члан групе
Пуно пословно име:
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица
која ће бити одговорна за извршење
оквирног споразума, односно
уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
Е–mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз
понуду):
Члан групе понуђача се налази у
прегистру понуђача АПР: *(да/не)
4. члан групе
Пуно пословно име:
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица
која ће бити одговорна за извршење
оквирног споразума, односно
уговора:
Подаци о обавези за извршење
уговора:
Телефон:
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Е–mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз
понуду):
Члан групе понуђача се налази у
прегистру понуђача АПР: *(да/не)

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
*Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из
групе понуђача се не попуњавају и не достављају.
Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује лице
одређено Споразумом
Уколико има више понуђача у групи понуђача, Образац се може умножити.
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку добара - Хируршки
шавни материјал, ред. бр. ЈНОПОС-35/19 - објављеним на ПЈН, интернет страници
наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа: дана
22.10.2019. године, изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачима.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. Подизвођач бр. 1
Пуно пословно име:
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е–mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз
понуду):
Члан групе понуђача се налази у
прегистру понуђача АПР: *(да/не)
2. Подизвођач бр. 2
Пуно пословно име:
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е–mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз
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понуду):
Члан групе понуђача се налази у
прегистру понуђача АПР: *(да/не)
3. Подизвођач бр. 3
Пуно пословно име:
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е–mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз
понуду):
Члан групе понуђача се налази у
прегистру понуђача АПР: *(да/не)
4. Подизвођач бр. 4
Пуно пословно име:
Назив – скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е–mail адреса:
Интернет страница на којој су докази
из чл.77.ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз
понуду):
Члан групе понуђача се налази у
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прегистру понуђача АПР: *(да/не)
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
*Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе
са подизвођачем. Ако понуђач наступа без подизвођача, Образац општи подаци о
подизвођачу се не попуњава и не доставља.
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава понуђач, односно његово овлашћено
лице.
Уколико има више подизвођача, Образац се може умножити.
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6)8) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА СУ ПОНУЂЕНА ДОБРА РЕГИСТРОБАНА
КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ МЕДИЦИНСКИХ
СРЕДСТАВА
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ОБРАЗАЦ – Изјава да су понуђена добра регистрована код надлежног органа за
регистрацију медицинских средстава
Датум:_______
Изјављујем да су понуђена добра у поступку јавне набавке ЈН – ОП – ОС – 35/19 –
Хируршки шавни материјал регистрована код надлежног органа за регистрацију
медицинских средстава, и то:
Навести који редни број у АЛИМС решењу
се односи за коју понуђену партију

Број решења

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________________
(потпис овлашћеног лица)

-Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет
за сваки појединачни производ који је предмет понуде.
-Уколико понуђач НИЈЕ носилац решења о упису (стављању у промет) - Понуђач
треба доставити и ауторизацију од носиоца регистрације понуђених добара за
коришћење решења.
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗЦА – ИЗЈАВА да су понуђена добра регистрована
код надлежног органа за регистрацију медицинских средстава
-Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет
за сваки појединачни производ који је предмет понуде.
-Уколико понуђач НИЈЕ носилац решења о упису (стављању у промет) - Понуђач
треба доставити и ауторизацију од носиоца регистрације понуђених добара за
коришћење решења.
У колону „број решења” унети број сваког достављеног АЛИМС решења.
У колону „навести који редни број у АЛИМС решењу се односи за коју понуђену партију” се
уноси који се редни број у решењу односи за коју понуђену партију.
У случају да се један редни број у Алимс решењу односи на понуђена добра у више партија
навести као у примеру.
У случају да се прилаже решење о измени решења, у колони „навести који редни број у
АЛИМС решењу се односи за коју понуђену партију” навести да се ради о измени решења.
У случају да понуђач прилаже више АЛИМС регистрација него што је то предвиђено у
обрасцу:
Понуђач може ископирати образац у више примерака и попунити га, с тиме што ће иза
„Изјава да су понуђена добра регистрована код надлежног органа за регистрацију
медицинских средстава” навести „страна 1”, „страна 2” ...
Пример попуњавања:
Број решења

навести који редни број у АЛИМС решењу
се односи за коју понуђену партију

11-1111/09

рб 1 – партија 2
рб 2 – партија 2; 3
рб 5 – партија 7
рб 8 – партија 12
рб 9 – партија 20

222-22-222-22-222

рб 4 – партија 2
рб 10 – партија 20

333-33-333-33-333

измена решења

444-44-444-44-444

рб 1 – партија 1
рб 2 – партија 1
рб 5 – партија 2
рб 8 – партија 3
рб 9 – партија 4

рб 10 – партија 5 рб 15 – партија 10
рб 11 – партија 6 рб 16 – партија 11
рб 12 – партија 7 рб 17 – партија 12
рб 13 – партија 8
рб 14 – партија 9
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7) МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
МОДЕЛ УГОВОРА
7.1. модел оквирног споразума између једног наручиоца и једног понуђача
НАПОМЕНЕ:
- Приложени модел оквирног споразума између једног наручиоца и једног понуђача је
саставни део Конкурсне документације и представља садржину оквирног споразума који ће
бити закључен са изабраним понуђачем.
- Број оквирних споразума зависи од броја изабраних понуђача.
- Наручилац ће оквирни споразум о јавној набавци доставити понуђачу којем је оквирни
споразум додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако понуђач не достави потписан оквирни споразум наручиоцу у року од пет дана од
дана пријема, наручилац ће послати понуђачу ургенцију да ОДМАХ достави потписан
оквирни споразум. Уколико понуђач ни у року од 2 дана од ургенције не достави
потписан оквирни споразум сматраће се да је понуђач одбио закључење оквирног
споразума.
- Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља
садржину уговора који ће бити закључен са добављачем са којим буде закључен оквирни
споразум о јавној набавци.
- Добављач је дужан да у року од 5 дана од дана пријема уговора исти потпише и овери и
врати Наручиоцу.

Страна 71 од 95

7.1.МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Напомене: Модел окривног споразума понуђач попуњава, оверава и доставља
уз понуду.
Само је 1 модел оквирног споразума – за све понуђене партије
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
моделу оквирног споразума, односно оквирном споразуму морају бити наведени сви
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ (број)
за јавну набавку ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ
Редни број ЈНОПОС-35/19
Закључен дана ________ .2019. године, у Ср. Каменици, између:
1. Института за кардиоваскуларне болести Војводине Ср. Каменица, Пут доктора
Голдмана бр.4 (у даљем тескту: Наручилац), који заступа директор проф. др Александар
Реџек
и
2.___________________________________ ______из _________________, ул.
______________________________ бр.___, ( у даљем тексту: Добављач), које заступа
_____________________.
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:*
*попуњава понуђач у случају ако се даје заједничка понуда
2.* Групу понуђача чине:
2.1. _____________________________ из ______________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.2. _____________________________ из ______________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.3. __________________________ из _________________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
(у даљем тексту:Добављач) , а коју заступа _______________________________,
_________________________________________ (име и презиме, функција)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________ од __________ 2019.
године који је саставни део овог оквирног споразума споразумне стране су се сагласиле да
заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____________________________________
(име и презиме, функција) _________________________________(навести скраћено
пословно име из АПР), из ____________________, ул. __________________, бр._____ који је
овлашћен да преузма све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солдарно Наручиоцу за извршење
преузетих обавеза.
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:
100807232

Подаци о добављачу:
ПИБ:

Матични број:

8113645

Матични број:

Број рачуна:

840-513661-87

Број рачуна:

Телефон:

021/480-57-60

Телефон:

Факс:
Е-mail:

021/66-22-152
komercijala2@ikvbv.ns.ac.rs

Факс:
Е-mail:
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Основ Оквирног споразума:
Број ЈН:

ЈНОПОС-35/19

Датум објављивања јавне набавке на Порталу
јавних набавки, интернет страници наручиоца и
Порталу службених гласила Републике Србије и
бази прописа:
Број и датум одлуке о закључењу оквирног
споразума:

22.10.2019. године
(попуњава Наручилац
приликом закључења о.с.)

Понуда изабраног понуђача број _________ од ________. 2019. године
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- Да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео отворени поступак јавне
набавке добара - ЈНОПОС-35/19 - Хируршки шавни материјал, са циљем закључења
оквирног споразума на период од 12 месеци.
- Да је Наручилац на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума за партије број:
______________________________________ изабрао понуду изабраног Добављача која
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда изабраног Добављача).
- Да овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној
набавци.
- Да уговорна обавеза настаје закључењем појединачног уговора о јавној набавци на основу
овог оквирног споразума.
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати
појединачни уговори о јавној набавци добара - Хируршки шавни материјал, који је предмет
јавне набавке ЈНОПОС-35/19, између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из
конкурсне документације за ЈНОПОС-35/19, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног
споразума и стварним потребама Наручиоца.
Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Понуди изабраног Добављача
број:_____________ од _____________ године.
Количине добара наведене у Понуди изабраног Добављача су оквирне за све време важења
овог оквирног споразума и подложне су променама и могу се разликовати од количина које
ће Наручилац уговарати током реализације овог споразума. За време трајања споразума
Наручилац ће добра уговарати према својим стварним потребама. Наручилац не одговара
за потенцијалну штету коју Добављач може трпети услед неуговарања, уговарања количина
мањих или другачијих од количина предвиђених у обрасцу понуде. Оквирне количине зависе
и од финансијских средстава и других промена на које Наручилац нема утицаја.
Члан 2
Ако је понуда дата са подизвођачем/подизвођачима:
ПОДИЗВОЂАЧ
1. Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и
то_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ (навести део
предмета који ће извршити подизвођач)
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поверио подизвођачу
____________________________________________________________________ (навести
пословно име подизвођача) из ______________________,
ул.________________________________________ бр. ____________, а што чини ___% од
укупне вредности оквирног споразума.
2. Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и
то_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ (навести део
предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу
____________________________________________________________________ (навести
пословно име подизвођача) из ______________________,
ул.________________________________________ бр. ____________, а што чини ___% од
укупне вредности оквирног споразума.
3. Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и
то_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ (навести део
предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу
____________________________________________________________________ (навести
пословно име подизвођача) из ______________________,
ул.________________________________________ бр. ____________, а што чини ___% од
укупне вредности оквирног споразума.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци, односно до утрошка
укупно уговорене вредности из члана 4 став 1. Оквирног споразума, а ступа на снагу даном
потписивања свих учесника споразума.
Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних
уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи _________________ динара без урачунатог
ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Уговорена вредност по партијама износи:
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________ износи _________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
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Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________ износи _________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________ износи _________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Јединичне цене добара које су предмет овог оквирног споразума утврђене су у Понуди
изабраног Добављача и на основу њих се закључују појединачни уговори.
Уговорне стране су сагласне да ће јединичне цене без урачунатог ПДВ-а из прихваћене
понуде бити фиксне (непроменљиве) током извршења појединачних уговора и неће
подлегати променама ни из којих разлога.

Страна 75 од 95

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац ће послати уговор у 4 (четири) истоветна примерка на потписивање
Добављачу у складу са овим споразумум.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума
у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке добара и
других битних елемената.
Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају се
закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих
уговора закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем
оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати вредност испоручених добара у року
наведеном у обрасцу понуде, након квалитативног и квантитативног пријема добара
испоручених на основу појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим
оквирним споразумом, а на основу испостављеног рачуна који садржи, поред основних
подата из члана 42, Закона о ПДВ и следеће податке: назив и број Наручиочеве јавне
набавке, број уговора, број и назив партије, јединица мере, цена по јединици мере,
назив произвођача.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Добављач је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан
појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Добављача, у
складу са овим оквирним споразумом.
Рок за испоруку добара не може бити дужи од рока испоруке из обрасца понуде.
Испорука се врши на адресу наручиоца: адреса Наручиоца – fco апотека Института, радним
даном, најкасније до 14 часова.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 8.
Добављач се обавезује да у року од 3 дана од дана потписивања овог оквирног споразума
преда Наручиоцу, као обезбеђење за добро извршење посла, наплативу бланко соло
меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а.
Добављач се обавезује да Наручиоцу истовремено преда:
- копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача добара
- овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором
- доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води НБС.
Потписом овог оквирног споразума Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу
да има право да реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату у депозит у
случају да:
- Добављач одбије да потпише појединачни уговор или не врати потписан уговор.
- Добављач не изврши своје обавезе из закључених појединачних уговора која се
односи на уговорену цену, квалитет, квантитет испоручене робе, као и на рокове испоруке
или не испоручи добра по закљученом уговору о јавној набавци.
- У случају да Добављач једнострано раскине појединачни уговор.
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РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 9.
У случају битних повреда одредаба оквирног споразума, овај споразум се може раскинути на
захтев Наручиоца или Добављача.
Раскид споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.
Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у
споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.
Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора.
Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог
споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона
који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 11.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом
оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 12.
Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два)
задржава Наручилац, а 2 (два) Добављач.
Саставни део овог оквирног споразума је прилог – образац понуде.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ
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Напомена:
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се
изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да буде
позван на закључење уговора, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из
конкурсне документације.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
добављачима.
Уговор ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли
добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, према броју
добављача и слично.

МОДЕЛ УГОВОРА
(понуђач треба да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора који ће бити закључен да добављачем на основу
оквирног споразума)
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
моделу уговора, односно уговору, морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи
УГОВОР
о јавној набавци - Хируршки шавни материјал
Редни број ЈНОПОС-35/19
Закључен дана _______ .2019. године, у Сремској Каменици, између:
1. Института за кардиоваскуларне болести Војводине Ср. Каменица, Пут доктора
Голдмана бр.4, (у даљем тексту: Наручилац), који заступа директор проф. др Александар
Реџек и
2.___________________________________
______из
_________________,
ул.
______________________________ бр.___, (у даљем тексту: Добављач), које заступа
__________________________.
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:*
*попуњава понуђач у случају ако се даје заједничка понуда
2.* Групу понуђача чине:
2.1. _____________________________ из ______________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.2. _____________________________ из ______________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.3. __________________________ из _________________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
(у даљем тексту: Добављач) , а коју заступа _______________________________________,
_________________________________________ (име и презиме, функција)
Споразум групе понуђача број:* __________________ од * _______________ је
саставни део овог уговора.
Подаци о наручиоцу:
ПИБ:
100807232

Подаци о добављачу:
ПИБ:

Матични број:

8113645

Матични број:

Број рачуна:

840-513661-87

Број рачуна:

Телефон:

021/480-57-60

Телефон:

Факс:

021/66-22-152

Факс:

Е-mail:

komercijala2@ikvbv.ns.ac.rs

Е-mail:
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Основ уговора:
Број ЈН:

ЈНОПОС-35/19

Датум објављивања јавне набавке на Порталу
јавних набавкиинтернет страници наручиоца и
Порталу службених гласила Републике Србије и
бази прописа:

22.10.2019. године

Број и датум одлуке о додели Оквирног
споразума:

(попуњава Наручилац
приликом закључења уговора)

Број закљученог Оквирног споразума:

(попуњава Наручилац
приликом закључења уговора)

Понуда изабраног понуђача број _________ од ________. 2019.године
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је испорука добара - Хируршки шавни материјал, обликован по
партијама од 1 до 28, партије број: _______________________________________________
(у даљем тексту: добра), према спецификацији из обрасца понуде.
Понуда са спецификацијом чини саставни део овог уговора.
*попуњава понуђач
Члан 2.
Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1. овог уговора у складу са
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места испоруке – сукцесивна
испорука.
Испорука се врши на адресу наручиоца: Адреса Наручиоца – fco апотека Института
за КВБВ, радним даном, најкасније до 14 часова.
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, су саставни део наруџбине коју
Наручилац упућује Добављачу.
Добављач се обавезује да ће у року из обрасца понуде извршити испоруку добара.
Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена за све партије на дан закључења овог
уговора износи =_________________* динара без пдв-а, односно =_________________*
динара са пдв-ом.
Уговорена вредност по партијама износи:
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________ износи _________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
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Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________ износи _________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________ износи _________________ динара
без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Партија ___-____________________________________________ износи _________________
динара без урачунатог ПДВ-а, односно _________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.*
*
Уговорне стране су сагласне да ће јединичне цене без урачунатог ПДВ-а из
прихваћене понуде бити фиксне (непроменљиве) за све време трајања овог уговора и неће
подлегати променама ни из којих разлога.
*попуњава понуђач
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне
испоруке представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, на
месту истовара, односно испоруке добара. Наручилац је овлашћен да врши контролу
квалитета испорученог добра на месту пријема и после испоруке.
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Отпремница, потписана од стране преставника Наручиоца, заједно са рачуном,
представља основ за плаћање испоручених добара.
Члан 5.
Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају
уговореном квалитету и стандардима, Добављач је у обавези да наручиоцу одмах, а
најкасније у року од 24 сата, испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета и
стандарда.
Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци у испорученим добрима
испоручилац је дужан да их отклони у року од пет дана од дана сачињавања Записника о
рекламацији на лицу места.
Члан 6.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, поручену количину и добра
уобичајеног квалитета, Наручилац може раскинути овај уговор.
Гаранција испоруке
Члан 7.
Добављач је уз Оквирни споразум број ___________(уписује наручилац) предао
Наручиоцу као обезбеђење за добро извршење посла, наплативу бланко соло меницу са
меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а број: __________
(уписује наручилац).
Добављач је дао своју безусловну сагласност Наручиоцу да има право да реализује
бланко соло меницу за добро извршење посла дату у депозит у случају да:
- Добављач одбије да потпише појединачни уговор или не врати потписан уговор.
- Добављач не изврши своје обавезе из закључених појединачних уговора које се
односе на уговорену цену, квалитет, квантитет испоручене робе, као и на рокове испоруке
или не испоручи добра по закљученом уговору о јавној набавци.
- У случају да Добављач једнострано раскине овај уговор.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем
Члан ____.*
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то __________
__________________________________(навести у чему се састоји учествовање
подизвођача)
поверио подизвођачу ___________________________ПИБ ________________, матични број
__________ , а која чини _______% од укупно уговорене вредности.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____________
__________________________________(навести у чему се састоји учествовање
подизвођача)
поверио подизвођачу __________________________ ПИБ ________________, матични број
____________, а која чини _______% од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је
сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1 и 2. овог члана.
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
*попуњава понуђач у случају ако се даје заједничка понуда
Члан ____.
На основу закљученог Споразума ________________________ број ___________
од ______________. године, ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНОПОС-35/19 између
1.________________________________ из _________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
2. _____________________________ __ из _________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,

Страна 81 од 95

3. _______________________________ из _________________,
ул.________________________________________ бр. ____________,
споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____________________________________ из ___________
ул.________________________________________ бр. ____________ и буде носилац и
гарант извршења посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде
________________________ Навести скраћено пословно име из _________________,
ул._____________________________ бр. ____________ – ______________________,који је
овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за
извршење преузетог посла.
Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.
Плаћање
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати вредност испоручених добара у року
наведеном у обрасцу понуде, након квалитативног и квантитативног пријема добара која
су предмет овог уговора, а на основу испостављеног рачуна који садржи, поред основних
подата из члана 42, Закона о ПДВ-у и следеће податке: назив и број Наручиочеве јавне
набавке, број уговора, број и назив партије, јединица мере, цена по јединици мере,
назив произвођача.
Рок важења уговора
Члан 9.
Овај уговор се закључује на одређено време, до реализације уговорених обавеза.
Наручилац има право једностраног раскида рока овог уговора или дела уговора и пре
реализације свих уговорених обавеза у случају реализације централизованих јавних набавки
на нивоу Републике Србије за добра која су предмет овог уговора, сходно Закону о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и бр. 68/15).
Завршне одредбе
Члан 10
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом
Саду.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2
(два) примерка, а добављач 2 (два) примерка.

ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

__________________________

_________________________
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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1) подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је
дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику,
јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном
језику:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на каталог, техничке
карактеристике, квалитет и техничку документацију да на енглеском језику, с тим што
Наручилац задржава право да уколико оцени потребним затражи превод на српски језик од
понуђача.
2) начин подношења понуде:
2а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда
се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште,
на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко
попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом и оверена печатом и потписана од
стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
У понуди је потребно доставити образац ОП (фотокопија) – овера потписа лица
овлашћеног за заступање.
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду доставити на адресу Наручиоца: Институт за кардиоваскуларне болести
Војводине Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4, са обавезном назнаком на лицу
коверте: "Не отварати-понуда за ЈНОПОС-35/19 - Хируршки шавни материјал", За Партију
бр.__,__.... поштом или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте или на
кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у
заједничкој понуди.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца
(буду примљене у писарници наручиоца) до 06.11.2019. године до 08:00 сати.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити сматраће се
неблаговременом.
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1.

Обавезна садржина понуде је:
1.Ако понуђач подноси понуду самостално доставља:
Образац ОП (фотокопија) – овера потписа лица овлашћеног за заступање.

2.

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН наведене
у делу 5.4. Конкурсне документације

3.

Образац понуде

4.1

Модел оквирног споразума

4.2

Модел уговора
Образац трошкова припреме понуда

5.

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову
надокнаду

6.

Образац изјаве о независној понуди

7.

Образац изјаве на основу чл.79.ст.10 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави

8.

Образац изјаве на основу члана 75.став 2. ЗЈН

9.

Образац изјаве да су понуђена добра регистробана код надлежног органа за
регистрацију медицинских средстава

1.

2.Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем доставља:
образац ОП (фотокопија) – овера потписа лица овлашћеног за заступање.

2.

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН наведене
у делу 5.4. Конкурсне документације

3.

Образац понуде

4.

Образац општи подаци о подизвођачу

5.1

Модел оквирног споразума

5.2

Модел уговора
Образац трошкова припреме понуда

7.

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову
надокнаду

8.

Образац изјаве о независној понуди

9.

Образац изјаве на основу чл.79.ст.10 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави

10.

Образац изјаве на основу члана 75.став 2. ЗЈН

11.

Образац изјаве да су понуђена добра регистробана код надлежног органа за
регистрацију медицинских средстава

1.

3.Ако понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, доставља:
образац ОП (фотокопија) – овера потписа лица овлашћеног за заступање.

2.

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН наведене
у делу 5.4. Конкурсне документације

3.

Образац понуде
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4.

Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача

5.

Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке

6.1

Модел оквирног споразума

6.2

Модел уговора
Образац трошкова припреме понуда

7.

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову
надокнаду

8.

Образац изјаве о независној понуди

9.

Образац изјаве на основу чл.79.ст.10 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави

10.

Образац изјаве на основу члана 75.став 2. ЗЈН

11.

Образац изјаве да су понуђена добра регистробана код надлежног органа за
регистрацију медицинских средстава

2б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно
података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач
уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све
обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и
изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група
понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују и
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у
Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца
изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани и оверени печатом од
стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један од
понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце из Конкурсне
документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се
понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде, сходно члану 81. ЗЈН, како је то и
објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације.
3) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или
више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је
предмет јавне набавке обликован у више партија:
Ова набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
4) обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је
подношење такве понуде дозвољено:
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве
понуде није дозвољена.
5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца:
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана
бр.4, путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком: „ИЗМЕНА
ПОНУДЕ за навести број и назив ЈН – НЕ ОТВАРАТИ”, или „ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН
навести број и назив ЈН – НЕ ОТВАРАТИ”, или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН навести број и
назив ЈН НЕ ОТВАРАТИ” или „ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ навести број и назив ЈН – НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју понуду.
6) обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује
у више заједничких понуда:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
понуду подноси самостално или као заједничку понуду групе понуђача или подноси понуду
са подизвођачем.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног
става ове подтачке (члан 87. став 4. ЗЈН).
7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди
податке о подизвођачу проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и
правила поступања наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да
доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део набавке који се
извршава преко тог подизвођача:
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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном
споразуму.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач 1), 2) и 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.Ако је за извршење дела
јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно
испоунити обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза
из поступка јавне набавке, односно за извршење обавеза из оквирног споразума, без обзира
на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум,
осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У том случају
Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
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Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и, када природа предмета набавке то
дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући добављачу
да приговори ако потраживање није доспело. У том смислу, потребно је да се подизвођач
обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема
захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли је
приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача,
Наручилац ће донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност
добављача.
8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, а 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.
Додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају заједно.
У складу са чланом 81. став 4 ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
(Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног
споразума.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни
облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:
9.1. Начин и услови плаћања:
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
Услови плаћања: 90 дана од дана испостављања фактуре, а по извршеној испоруци.
Наручилац неће прихватити понуђени рок плаћања краћи од 90 дана.
9.2. Рок испоруке добара:
Уговорена добра ће се испоручивати сукцесивно, по поднетом захтеву Наручиоца, 5
дана од дана пријема наруџбине.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење важења понуде не може мењати понуду.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од 60 дана, то ће бити битан
недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1 тачка 4) ЗЈН такву понуду
одбити као неприхватљиву.
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9.4. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Понуда ће се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:
-Уколико понуђач понуди краћи или дужи рок плаћања него што је прецизирано под 9.1
- Наручилац неће прихватити понуђени рок плаћања краћи од 90 дана (наводи се у
образацу понуде)
-Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке него што је прецизирано под 9.2.
-Уколико понуђач не достави потписану и оверену изјаву о независној понуди.
10) валуту и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
10)1) Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Валута: вредности у Конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, без пореза на додату вредност.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВа, сматраће се, да је иста дата без ПДВ-а.
Цене без ПДВ-а су фиксне и непроменљиве током трајања оквирног споразума.
10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, без пореза на додату вредност (заокружене на
две децимале).
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВа, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ-а.
Уколико понуђач понуди опције плаћања и испоруке ван оквира понуђених опција у
обрасцу понуде, понуда се одбија.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
11) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:
11)1) средство обезбеђења – за добро извршење посла:
ДОСТАВЉА САМО ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ НАКОН ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА - ПРИ ЗАКЉУЧИВАЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (није потребно
приложити уз понуду)

-

-

Врста финансијског обезбеђења (након одлуке о додели оквирног споразума):
бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје у
моменту закључења оквирног споразума, као гаранција за добро извршење посла. Менично
овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. Меница мора бити регистрована
у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију
захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке или снимак екрана
регистроване менице са сајта НБС.
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац,
мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично
писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив
корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив
јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности оквирног споразума и у
динарима без пдв-а, са навођењем рока важности – 30 дана дужи од дана окончања
оквирног споразума.
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Начин подношења: Добављач се обавезује да у року од 3 дана од дана
потписивања оквирног споразума достави Наручиоцу, као гаранцију за добро извршење
посла, наплативу бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од
вредности понуде без ПДВ-а.
Добављач добара се обавезује да Наручиоцу истовремено преда и:
1. копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Добављача добра
2. менично писмо/овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити у складу са
овим уговором
3. доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води НБС.
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв-а
Рок трајања: до реализације уговорених обавеза
Потписом Оквирног споразума Добављач даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да има право да реализује бланко соло меницу за добро извршење посла дату у
депозит у случају да:
- Добављач одбије да потпише појединачни уговор или не потпише појединачни
уговор.
- Добављач не изврши своје обавезе из закључених појединачних уговора која се
односи на уговорену цену, квалитет, квантитет испоручене робе, као и на рокове испоруке
или не испоручи добра по закљученом уговору о јавној набавци.
- У случају да Добављач једнострано раскине појединачни уговор,
У случају подношења заједничке понуде, понуђачи (чланови заједничке понуде - групе
понуђача) могу дати једну меницу прибављену од стране само једног члана или више
меница од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност менице не може бити мања
од 10% од укупне вредности уговора без пдв-а.
12) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче: /.
13) обавештење о начину преузимања техничке документације и планова,
односно појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није
могуће објавити: /.
14) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже
наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на
начин одређен чланом 20. Закона:
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације,
са обавезном назнаком „Тражење додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде за јавну набавку навести назив и број јавне набавке” може се упутити
наручиоцу:
 Писаним путем на адресу наручиоца, или непосредно преко писарнице.
- Писарница се налази на V спрату ИКВБВ. Радно време писарнице за непосредан
пријем докумената је од 7:30-14:00 часова радним даном.
- Није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим
Писарнице.
 Путем електронске поште, на емаил: komercijala2@ikvbv.ns.ac.rs
- Није прихватљиво слање електронске поште на друге е-маил адресе осим горе
наведене.
 Путем факса, на број 021/66-22-152
- Факс је расположив за пријем од 7 до 14 часова радним даном.
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- Није прихватљиво слање факса на друге бројеве осим горе наведеног.
– Након слања је потребно назвати на 021/480-5749 за потврду да ли је факс примљен.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном
облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН –
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим
законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања
понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације
у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе
производе информационих технологија у општој употреби.
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.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог
подизвођача:
После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који
су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се
понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
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.
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16) обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
17) обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1.
тач. 1)-7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)-3) Закона и детаљним
упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата
таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења
захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.
17)1) рокови и начин подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 3. сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Радно време и место за пријем захтева за заштиту права којим се оспорава
врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације:
Писаним путем на адресу наручиоца, или непосредно преко писарнице.
- Писарница се налази на V спрату ИКВБВ.
- Радно време писарнице за непосредан пријем докумената је од 7 до 14 часова радним
даном.
- Није прихватљиво непосредно достављање докумената на друго место осим Писарнице.
- Путем електронске поште, на е-маил: komercijala2@ikvbv.ns.ac.rs.
- Није прихватљиво слање електронске поште на друге е-маил адресе осим горе наведене.
- Путем факса, на број 021/66-22-152
- Факс је расположив за пријем од 7 до 14 часова радним даном.
- Није прихватљиво слање факса на друге бројеве осим горе наведеног.
– Након слања је потребно је назвати на 021/480-5749за потврду да ли је факс примљен.
Став 3 и 4. ове подтачке не примењују се у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано
лице није учествовало у том поступку.
После доношења одлуке о додели оквирног споразума и одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове подтачке, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
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17.2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са
чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац
ће такав захтев одбацити закључком.
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року
од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
17.3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1) - 3) ЗЈН:
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије (број рачун буџета Републике Србије за уплату таксе: 840-30678845-06 позив на
број: број или ознака јавне набавке) уплати таксу од:
1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара
3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000
динара, уколико је набавка обиликована по партијама
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права
мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите
права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да
ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно
усвојеном захтеву за заштиту права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је
извршни наслов.
17.4) Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се
потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права
приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним:
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. *Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе
за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос
реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши
(4) број рачуна: 840-30678845-06
(5) шифру плаћања: 153 или 253
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права
(8) корисник: буџет Републике Србије
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава)
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за преноси примерак правилно попуњеног налога
за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки
http://www.kjn.gov.rs/ односно: http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf
5. Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се
извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:
Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, Немањина бр.17, Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија, Управа за трезор, Поп Лукина бр.7-9
11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању –
„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS ОF PАYMЕNТ): број у поступку јавне набавке на које се захтев
за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.
Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.
PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A:
VALUE DATE – EUR- AMOUNT
FIELD 50K:
ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A:
DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY)
DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
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FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:
SWIFT MESSAGE MT103 – USD
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A:
(INTERMEDIARY)

FIELD 57A:
(ACC. WITH BANK)

FIELD 59:
(BENEFICIARY)

FIELD 70:

/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

VALUE DATE – USD- AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
BKTRUS33XXX
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY
AMERICAS, NEW YORK
60 WALL STREET
UNITED STATES
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,
NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500103019323073
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR
POP LUKINA7-9
BEOGRAD
DETAILS OF PAYMENT

18) обавештење да ће уговор о јавној набавци 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, навести рок у којем ће бити закључен уговор:
Наручилац може закључити уговор након доношења одлуке о додели уговора о јавној
набавци и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев
за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити
уговор ако је поднета само једна понуда.
Наручилац закључује уговор са понуђачем у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор, што
се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве
последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач са којим Наручилац треба да закључи уговор одбије да закључи уговор,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је
у том случају, због методологије оцењивања потребно утврдити првог следећег
најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети
одлуку о додели уговора.
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