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Конкурсна документација садржи 32 стране 
 

Бор,фебруар 2020.године 

mailto:zcbor@sezampro.rs


На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације  у  поступцима  
јавних  набавки  и начину  доказивања  испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број ЈНМВ 15/2019,Одлуке о образовању комисије за јавну набавку 
ЈНМВ15/2019припремљена је: 
 

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

зајавнунабавкумалевредности добара  

ЈНМВ бр 15/2019 
Конкурснадокументацијасадржи: 32 стране 

 

Назив поглавља 

Општи подаци ојавној набавци 

Подаци опредметујавненабавке 

Врста,техничкекарактеристике,квалитет,количина и опис добара,  радова или добара, начин 
спровођењаконтролеи обезбеђења гаранције квалитета, рокизвршења,местоизвршењаили 
испoрукедобара иевентуалнедодатнедобара 

Условизаучешћеупоступкујавненабавкеизчл. 75. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

Упутствопонуђачимакакода сачинепонуду 

Образацпонуде 

Моделуговора 

Образацструктуреценe  саупутствомкакодасе попуни 

Образац трошковаприпремепонуде 

Образацизјавеонезависној понуди 

Образацизјавеоиспуњености условаизчл. 75.ст. 1. тачка 1) – тачка 4) Закона 

Образацизјавеоиспуњености условаизчл. 76. Закона 

Образацизјавеопоштовањуобавезаизчл. 75.ст. 2.Закона 

Меничнописмо– овлашћење 
(на имегаранцијеза добро извршење посла) 
 

Изјава  о финансијском средству обезбеђења уговора 

Прилог Табела 1 



I ОПШТИПОДАЦИОЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци онаручиоцу: 

Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА БОР, 
Адреса: Бор, Николе Коперника 2-4 Бор, 

 
2. Врстапоступкајавненабавке: 

Предметнајавнанабавкасеспроводикаопоступакјавненабавкемалевредности,                                    
у складусаЗакономиподзаконскимактимакојимасеуређујујавненабавке. 

 
3. Предметјавненабавке: 

ПредметЈНМВ15/2019су добра: Набавка Гума и акомулатора са уградњом. 
Ознака ОРН – 34351100 – Гуме за аутомобиле, 31400000- Акумулатори, примарне ћелије и 
примарне батерије 
Процењена вредност:  1.100.000,00 без ПДВа 

4. Циљпоступка: 
Поступакјавненабавкесеспроводирадизакључењауговораојавној набавци. 

 
5. Резервисана јавна набавка: 

Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6. Електронска лицитација:  

Не спроводи се електронска лицитација 
 
7. Контакт: 

jnabavke@domzdravljabor.org.rs 

 

II ПОДАЦИОПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.  Предметјавненабавке 
ПредметЈНМВ15/2019су добра: Гуме и резервни делови. 
Ознака ОРН – 34913000 – Разни резервни делови 
 

2.  Партије: 
Предметна набавка није обликована по партијама. 

 
3.  Врста оквирног споразума  

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
 

III ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА ИОПИС  
ДОБАРА,РАДОВА ИЛИДОБАРА,НАЧИНСПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊАГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОКИЗВРШЕЊА,МЕСТО  ИЗВРШЕЊА 
ИЛИИСПОРУКЕ ДОБАРА ИЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ДОБАРА 

 
1. Врста добара:  

Гуме и резервних делова-акомулатора за потребе са уградњомДома здравља Бор 
 

2. Квалитет: 



Понуђач је дужан да обезбеди квалитет добара у складу са прописима,правилима струке, 
техничким условима и стандардима који важе за туврсту посла. 

 
 

3.  Количина и опис добара:  
Количина добара одређиваће се у складу са потребама наручиоца и на основу његовог писаног  
налога.  

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  
Приликом примопредаје возила или добара мора постојати Гаранција на извршену 
монтажу уколико је била као и гаранција на издата добра ,  

4.  Рок пружања добара:  
Понуђач ће добра извршавати сукцесивно на основу писаног захтева Наручиоца, према 
динамици коју одреди Наручилац. Понуђач ће предметна добра вршити до истека рока 
уговора односно до укупно уговорене вредности уговора. 

 
IV УСЛОВИЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУЈАВНЕ НАБАВКЕИЗЧЛ.75.И 76.ЗАКОНА 

ИУПУТСТВОКАКОСЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
1.1. Правонаучешћеупоступкупредметнејавненабавкеимапонуђачкоји 

испуњаваобавезнеусловезаучешћеу поступку јавненабавке дефинисанечл. 75.Закона,и то: 

1) Даје регистрованкоднадлежног органа, односноуписану одговарајући регистар(чл. 
75.ст. 1.тач. 1) Закона); 

2) Даонињеговзаконскизаступникнијеосуђиванзанекоодкривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре(чл.75.ст.1.тач. 2) Закона); 

3) Дамунијеизреченамеразабранеобављањаделатности,којајена сназиу 
времеобјављивањапозивазаподношењепонуде (чл.75.ст.1. тач. 3) Закона); 

4) Да је  измирио доспеле порезе,  доприносе и  друге јавне дажбине  у складу 
сапрописимаРепубликеСрбијеилистранедржавекадаима седиштенањеној 
територији(чл.75.ст. 1.тач. 4) Закона); 

5) Понуђачједужандаприсастављању понудеизричитонаведедаје поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду,запошљавањуиусловимарада,заштитиживотнесредине,каои 
дагарантуједајеималацправаинтелектуалнесвојине (чл.75.ст.2. Закона); 

 
1.2. Правонаучешћеупоступкупредметнејавненабавкеимапонуђачкоји испуњава додатне 

словезаучешћеу поступку јавненабавке дефинисанечл. 76 Закона,и то: 

1) Да има довољан кадровски капацитет: да  има најмање 2  запослеих  или на други 
начин ангажованих радника који могу извршити обавезе из Уговора (чл.76.Закона); 

2) Да има довољан технички капацитет: да понуђач располаже најмање једном 
радионицом-продавницом (чл.76.Закона). 

4)  Да има довољан технички капацитет: да понуђач располаже са најмање са најмање 
једном демонтерком, једном балансерком и две хидрауличне дизалице и са најмање једном 
шлеп приколицом (чл.76.Закона).  

1.3.   Страноправнолицекаоподносилацпонудеможе,акосенаведенидоказинеиздају у државиу 
којојимаседиште,уместодоказа,приложитисвојуписмену изјаву,дату 
подкривичномиматеријалномодговорношћу,односноизјаву оверену предсудским или 



управним органом,нотаромили другимнадлежним органомтедржаве, а наручилацједужан 
дапровери дали суиспуњениуслови заприменутогсредства. 

Наведенидоказиоиспуњеностиусловасемогу достављатиу неовереним копијама, а уколико 
подносилацпонудеиспуњавасвеуслове,дужанједапо 
пријемуписменогпозиванаручиоцадоставиоригиналилиоверенукопијудоказа 
упримереномрокукоји одреди наручилац. 

1.4.Уколикопонуђачподносипонудусаподизвођачем,ускладусачланом 80.Закона,подизвођач 
морадаиспуњава обавезнеусловеизчлана 75.став1.тач.1)до4)Законаи додатне 
условеизчлана76.Закона, и да испуњеност тих услова документује на исти начин као и за 
понуђача. 

 1.5.   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача,морадаиспуниобавезнеусловеизчлана75.став1.тач.1)до4) 
Закона,адодатнеусловеизчлана76.Закона испуњавајузаједно. 
 

2. УПУТСТВОКАКОСЕ ДОКАЗУЈЕИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезнихуслова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказуједостављањемследећихдоказа: 

1) Условизчл.75.ст.1.тач.1)Закона-Доказ: 

ИзводизрегистраАгенцијеза 
привреднерегистре,односноизводизрегистранадлежногПривредногсуда: 

2)Услов изчл. 75.ст.1.тач.2) Закона- Доказ: 

Правналица:

a) Изводиз казненеевиденције,односноуверењeосновногсуданачијемподручју cеналази 
седиштедомаћегправноглица,односноседиште 
представништваилиогранкастраногправноглица,којим сепотврђуједа 
правнолиценијеосуђиванозакривичнаделапротив привреде, кривичнаделапротив 
животнесредине,кривичноделопримањаили давања мита,кривичноделопреваре; 

b) Изводизказненеевиденције Посебногодељењаза организованикриминал 
ВишегсудауБору, којим сепотврђуједаправнолиценијеосуђиванозанекоодкривичних 
дела организованог криминала; 

c) Изводизказненеевиденције,односно уверењенадлежне полицијскеуправеМУП-
а,којимсепотврђуједа законскизаступникпонуђачаније осуђиван за 
кривичнаделапротив привреде,кривичнаделапротив животнесредине,кривичнодело 
примањаили давањамита,кривичноделопревареи некоодкривичних дела 
организованог криминала(захтев семожеподнетипремаместу рођењаили 
премаместупребивалиштазаконскогзаступника).Уколико понуђач 
имавишезаконскихзаступникадужан једадостави доказза свакогодњих.  

Предузетници ифизичка лица: 

Извод изказнене евиденције,односноуверењенадлежнеполицијскеуправеМУП-а,којим 
сепотврђуједаније осуђиван занекоод кривичнихделакаочлан 
организованекриминалнегрупе,да није осуђиван за кривичнадела против 
привреде,кривичнаделапротив животнесредине,кривично делопримањаили давања 
мита,кривично делопреваре(захтев семоже поднети премаместурођењаили 
премаместупребивалишта). Доказнеможебити старијиоддвамесецапреотварањапонуда; 

3) Условизчл.75.ст.1.тач.3)Закона–Доказ: 

Правна лица:Потврдепривредног ипрекршајногсудада му 



нијеизреченамеразабранеобављањаделатности, или потврда Агенције  за  привредне  
регистре  да код тог органа није регистрованодаму јекаопривредномдруштву 
изреченамеразабране обављањаделатности,којајенасназиу 
времеобјавепозивазаподношење понуда; 

Предузетници:Потврдапрекршајногсудадамунијеизреченамера 
забранеобављањаделатности,илипотврдаАгенцијезапривреднерегистре да  код тог  органа  
није регистровано  да  му је као привредном субјекту 
изреченамеразабранеобављањаделатности,којајенасназиу времеобјаве 
позивазаподношењепонуда 

Физичкалица:Потврдапрекршајногсудадаму 
нијеизреченамеразабранеобављањаодређенихпослова. 

   Доказморабитииздатнаконобјављивања позивазаподношењепонуда; 

4) Условизчл.75.ст.1.тач.4)Закона-Доказ: 

УверењеПорескеуправе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносеиуверењенадлежнеуправе локалнесамоуправедаје измирио обавезепо основу 
изворних локалнихјавних приходаилипотврду Агенцијеза приватизацијуда сепонуђач 
налази упоступкуприватизације. Доказнеможебити 
старијиоддвамесецапреотварањапонуда; 

5)Условизчланачл.75.ст.2.-Доказ: 

ПотписанооверенOбразацизјаве (Образац изјаве,датјеупоглављуXII). 
Изјаваморада будепотписанаод стране овлашћеноглицапонуђача иоверенапечатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног 
лица свакогпонуђачаизгрупепонуђачаиоверенапечатом. 

 

Условизчланачл.76. Закона (кадровски капацитет) -Доказ: 

Копије уговора о раду односно уговора о радном ангажовању на други начин, (нпр. Уговор о 
делу и сл.) 

Условизчланачл.76. Закона (технички капацитет) -Доказ: 

ПотписанооверенOбразацизјаве (Образац изјаве,датјеупоглављуXI-1). 
Изјаваморада будепотписанаод стране овлашћеноглицапонуђача иоверенапечатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавамора бити потписана од стране овлашћеног 
лица свакогпонуђачаизгрупепонуђачаиоверенапечатом 

Уколико понудуподноси група понуђачапонуђач једужан даза свакогчланагрупе достави 
наведенедоказедаиспуњаваусловеизчлана75.став1.тач. 1) до4), ичлана75.став 2., 
адодатнеусловеиспуњавајузаједно. 

Уколикопонуђачподносипонуду саподизвођачем, понуђач је дужан  даза подизвођачадостави 
доказедаиспуњаваусловеизчлана75.став1.тач. 1)до4), ичлана75.став 2. Закона,додатне 
условеизчлана76.Закона, и да испуњеност тих услова документује на исти начин као и за 
понуђача. 

Наведенедоказеоиспуњеностиусловапонуђачможедоставитиу виду неоверених 
копија,анаручилацможепредоношењаодлукеододели уговорадатражиод понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија,дадоставинаувидоригиналилиоверенукопију свихилипојединих доказа. 

Акопонуђачуостављеном,примереномрокукојинеможебитикраћиодпетдана, 
недоставинаувидоригиналили оверену копију тражених доказа,наручилацће 
његовупонудуодбити каонеприхватљиву. 

Понуђачикојису регистрованиу регистру којиводиАгенцијазапривреднерегистре 



неморајудадоставедоказизчл. 75.ст.1.тач.1)ИзводизрегистраАгенцијеза привреднерегистре, 
којијејавнодоступаннаинтернетстранициАгенције за привреднерегистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном   документацијом,ако   понуђач наведе у понуди интернет страницунакојој суподаци 
који сутражени уоквируусловајавнодоступни. 

Уколикоједоказ о испуњеностиусловаелектронскидокумент,понуђачдоставља копију 
електронског  документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређујеелектронски 
документ. 

Акосеудржавиукојојпонуђачимаседиштенеиздајутраженидокази,понуђач 
може,уместодоказа,приложитисвоју писану изјаву,дату подкривичноми 
материјалномодговорношћу оверену предсудскимилиуправниморганом,јавним бележникомили 
другим надлежниморганомтедржаве. 

Акопонуђачима седиштеу другојдржави,наручилацможе дапровери далису 
документикојимапонуђачдоказујеиспуњеносттраженихусловаиздати одстране 
надлежнихорганате државе. 

Понуђачједужандабезодлагања писанимпутемобавестинаручиоцаобилокојој промениу 
везисаиспуњеношћуусловаизпоступкајавненабавке, којанаступидо 
доношењаодлуке,односнозакључењауговора,односнотокомважењауговора о јавној набавци и 
аједокументујенапрописани начин. д 

 
НА ПО М Е НА: 
 
У складусачланом 77,Понуђач можеупоступкујавненабавкемалевредности даиспуњеност 
обавезних условачл.75 ст.1одтачке1) до тачке 4), чл. 75 став 2., и чл. 76. Закона доказати 
достављањемизјавекојомподпуномморалном,материјалномикривичном 
одговорношћупотврђуједаиспуњава обавезнеуслове(Образац изјаве,дат јеупоглављуXI, 
оглављуXI-1 и поглављуXII). п 
Уколико понуђач наступасаподизвођачем,валидан доказзаиспуњеност услова 
заучешћеподизвођача упоступкујавненабавкемалевредностијеИзјава датаподпуном моралном, 
материјалномикривичномодговорношћуо испуњеностисвихобавезнихусловаизчл.75 ст.1 
одтачке1) до тачке 4), чл. 75 став 2., и чл. 76. Закона. 
Изјавупотписујеиовераваодговорно лицеподизвођача (Образац изјаве,дат 
јеупоглављуXI,поглављуXI-1 и поглављуXII). 
Уколико понуђач наступакао групапонуђача,валидан доказза испуњеност условазаучешће групе 
понуђачаупоступкујавненабавкемалевредности је 
Изјавадатаподпуномморалном,материјалномикривичном одговорношћуо 
испуњеностисвихобавезнихусловаизчл.75 ст.1 одтачке1) до тачке 4) чл. 75 став 2., и чл. 76. 
Закона. Изјавупотписујуиоверавајусвичлановигрупе (Образац изјаве,дат 
еупоглављуXI,поглављуXI-1 и поглављуXII). ј 
Наручилац задржаваправо дазахтеваодпонуђача накнадно достављањена 
увидоригиналнедокументације. 
V УПУТСТВОПОНУЂАЧИМАКАКОДА САЧИНЕПОНУДУ 

1.ПОДАЦИОЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понудунасрпскомјезику. 

2.НАЧИН НАКОЈИПОНУДА МОРАДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђачпонуду подносинепосредноилипутемпоштеу ковертиили кутији,затвореној 
наначиндасеприликомотварањапонудаможесасигурношћу утврдити дасепрви путотвара. 



Наполеђиниковертеили на кутији навестиназивиадресупонуђача. 

Услучајудапонуду подносигрупапонуђача,наковертијепотребноназначитидасе ради огрупи 
понуђачаи навести називеиадресусвихучесникаузаједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Николе Коперника 2-4 Бор, Бор, са 
назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку добара–  Гума и резервних делова, ЈНМВ15/2019- 
НЕОТВАРАТИ”. 

Понудасесматраблаговременомуколикојепримљенаод страненаручиоцадо 
17.02.2020.до09,00часова, у писарници наручиоца. 
Jавно отварање понуда одржаће се дана 17.02.2020.godine са почетком у 10.00 часова у просторијама 
библиотеке-Управа Дома здравља Бор. 

Наручилацће,попријемуодређенепонуде,наковерти,односнокутијиукојојсе 
понуданалази,обележитивремепријема иевидентиратибројидатумпонудепрема редоследу 
приспећа.Уколикојепонудадостављена непосреднонаручулац ће понуђачу предатипотврду  
пријема понуде. У потврдио пријему  наручилац ће навести датуми сатпријемапонуде. 

Понуда коју наручилацнијепримиоу року одређеномзаподношењепонуда,односно 
којајепримљенапоистеку данаисатадокојегсемогу понудеподносити,сматраће 
сенеблаговременом. 

Понуда морадасадржи:
Садржину понудечинепоредОбрасцапонудеисвиосталидоказиоиспуњености условаизчл.75.и чл. 
76. Законаојавнимнабавкама,предвиђени чл.77.овогзакона, 
којисунаведениуконкурснојдокументацији,каоисвитражени прилозииизјавена начин предвиђен 
следећимставомове тачке: 

1.попуњен, потписани оверен Образацпонуде( поглављеVI) 

2.парафиранасвакастраница Моделауговора, попуњен, потписан  иоверен 
Моделуговора(поглавље VII) 

3.попуњен, потписан и оверен Образацструктурецене саупутствомкакода сепопуни 
(поглављеVIII) 

4.попуњен, потписани оверен  Образацтрошкова припремепонуде( поглављеIX), 
(достављањеовогобрасцаније обавезно); 

5.попуњен, потписани оверен Образацизјавеонезависној понуди ( поглављеX) 

6.попуњен, потписани оверен Образацбр.XI–Образацизјавео испуњености услова изчл. 75.ст. 1.од 
тачке1) до 4) закона( поглавље XI), 

7.попуњен, потписан и оверен Образац бр. XI-1–Образац изјаве о испуњености услова  из чл.76. 
закона  (поглавље XI), 

8.попуњен, потписани оверен Образац изјавео 
поштовањуобавезаизчл.75.ст.2.закона(поглављеXII), 

9. попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о финансијском средству обезбеђења уговора 
(поглавље XIV). 

Накнаднерекламације, којесу последицанетачноинедовољносакупљених 
информацијаилипогрешнопроцењених околностииуслова,односнонедовољног 
знања,Наручилацћеодбити каонеосноване. 

Пожељноједасвидокументиподнетиузпонуду буду такоповезани,дасенемогу накнадноубацивати, 
одстрањивати илизамењиватипојединачнилистови,односно прилози,ада севидноне 
оштетелистовиили печат. 

3. ПАРТИЈЕ: 



Предметна набавка није обликована по партијама. 

4. ПОНУДА САВАРИЈАНТАМА 

Подношењепонудесаваријантаманије дозвољено. 

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

Уроку заподношењепонудепонуђач можедаизмени,допуниилиопозовесвоју понудунаначин 
који јеодређен заподношењепонуде. 

Понуђачједужандајасноназначикоји деопонудемењаодноснокојадокумента накнаднодоставља. 

Измену,допуну илиопозивпонудетребадоставитина адресу:ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бор, Николе 
Коперника 2-4 Бор, саназнаком: За набавку добара – Гума и резервних делова, ЈНМВ15/2019- 
НЕ ОТВАРАТИ” 

„Изменапонудезајавнунабавкунабавку добара – Гума и резервних делова, ЈНМВ15/2019- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 
„Допунапонудезајавнунабавкунабавку добара – Гума и резервних делова, ЈНМВ15/2019- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Опозивпонудезајавнунабавку добара – Гума и резервних делова, ЈНМВ15/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Изменаидопунапонудезајавнунабавкунабавку добара– Гума и резервних делова, 
ЈНМВ15/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Наполеђиниковертеилинакутијинавестиназивиадресупонуђача. 

Услучајуда понудуподносигрупапонуђача,наковертијепотребноназначитидасе ради огрупи 
понуђачаи навести називеи адресусвихучесникаузаједничкојпонуди. 

Поистеку рока заподношењепонудапонуђачнеможедаповученитида мењасвоју понуду. 

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ ИЛИКАОПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач можеда поднесесамоједнупонуду. 

УОбрасцу понуде(поглављеVI), понуђачнаводинакојиначинподносипонуду, 
односнодалиподносипонуду самостално,иликаозаједничку понуду,илиподноси 
понудусаподизвођачем. 

Понуђачкојијесамосталноподнеопонуду неможеистовременодаучествујеу 
заједничкојпонудииликаоподизвођач, нитиистолицеможеучествоватиу више 
заједничкихпонуда. 

7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколикопонуђачподносипонуду саподизвођачемдужанједау Обрасцу понуде (поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредностинабавкекојићеповерити 
подизвођачу, акојинеможебитивећи од 50%, каои деопредметанабавке који 
ћеизвршитипрекоподизвођача. 

Понуђачу Обрасцупонуденаводиназивиседиштеподизвођача,уколикоће 
делимичноизвршењенабавкеповерити подизвођачу. 

Уколикоуговор ојавнојнабавцибудезакљученизмеђу наручиоцаипонуђача који подносипонуду 
саподизвођачем,тајподизвођач ћебитинаведениу уговору ојавној набавци. 

Понуђачједужандазаподизвођачедоставидоказеоиспуњеностиусловакојису 
наведениупоглављуIV конкурснедокументације, у складусаУпутствомкакосе 
доказујеиспуњеностуслова. 



Понуђачупотпуностиодговаранаручиоцузаизвршењеобавезаизпоступкајавне 
набавке,односноизвршење уговорнихобавеза,безобзиранаброј подизвођача. 

Понуђачједужанданаручиоцу,нањеговзахтев,омогућиприступкодподизвођача, ради 
утврђивањаиспуњености траженихуслова. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса 
доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. 

8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понудуможеподнетигрупапонуђача. 

Уколикопонуду подносигрупапонуђача,саставнидеозаједничкепонудеморабити 
споразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобноипреманаручиоцу обавезују на 
извршењејавненабавке,акоји обавезносадржиподаткеизчлана81.ст. 4.тач. 1) до6) Законаи 
топодатке о: 

• чланугрупекојићебитиносилацпосла,односнокојићеподнетипонудуикоји ћезаступати 
групупонуђачапреднаручиоцем; 

• понуђачукоји ћеуимегрупепонуђачапотписати уговор: 

• понуђачукоји ћеуимегрупепонуђачадати средство обезбеђења; 

• понуђачукоји ћеиздати рачун: 

• рачунунакоји ћебити извршеноплаћање: 

• обавезамасвакогодпонуђачаиз групепонуђачазаизвршењеуговора. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 
(образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача 
доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и 
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3.у оквиру V 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

Понуђачи изгрупепонуђачаодговарајунеограниченосолидарнопреманаручиоцу. 

Задругаможеподнетипонудусамостално,усвојеиме,азарачунзадругараили заједничкупонуду 
уиме задругара. 

Ако задругаподноси понудуу својеимеза обавезеиз поступкајавненабавкеи уговораојавној 
набавци одговаразадругаи задругари ускладу са законом. 

Акозадругаподносизаједничку понудуу имезадругаразаобавезеизпоступкајавне набавкеи 
уговораојавној набавци неограниченосолидарноодговарајузадругари. 
 
9.НАЧИНИУСЛОВИПЛАЋАЊА,ГАРАНТНИРОК,КАОИДРУГЕОКОЛНОСТИОД КОЈИХ 
ЗАВИСИПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана, нити дужи од 60 дана рачунајући од дана уредно 
примљене фактуре за пружене добара (потврђене од стране наручиоца и понуђача).  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 



Авансно плаћање није дозвољено. 

9.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке  
Рок извршења добара: Понуђач ће продају добра у услугу монтаже извршавати сукцесивно на 
основу писаног захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац. Понуђач ће 
предметна добра вршити до истека рока уговора односно до укупно уговорене вредности 
уговора а према ценама датим у обрасцу понуде. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде упише 
рок извршења добара од дана пријема писаног захтева наручиоца. 

9.3 Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе гарантни рок за извршене добара и 
гарантни рок за уграђене делове. 

9.4. Захтеву погледурокова важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
10.ВАЛУТАИНАЧИННАКОЈИМОРАДАБУДЕНАВЕДЕНАИИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена коју понуђач искаже у понуди часу сходно члану 19.Закона, мора бити исказана у 
динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92.Закона. 

Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у 
складу са упутством датим у конкурсној документацији. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИСЛУЖБИТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕГДЕ 
СЕМОГУБЛАГОВРЕМЕНОДОБИТИ ИСПРАВНИПОДАЦИОПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМАРАДАИСЛ.,АКОЈИСУВЕЗАНИЗАИЗВРШЕЊЕ УГОВОРАОЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подациопореским обавезамасемогу добитиу Пореској управиМинистарства финансија. 

ПодациозаштитиживотнесрединесемогудобитиуАгенцијизазаштитуживотне средине. 

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у Министарству за 
рад,запошљавање, борачкаи социјална питања. 
 
12. ПОДАЦИ ОВРСТИ, САДРЖИНИ,НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,ВИСИНИ  И 
РОКОВИМАОБЕЗБЕЂЕЊАИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА. 

Понуђач је, дужан је да приликом подношенја пријаве достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ на име средства финансијског обезбеђења заозбиљност понуде. 

 Уколикопонуђачне достависредствафинансијскогобезбеђењаза озбиљност понуде 
уроковимаина начинпредвиђенконкурсномдокументацијом,понудаће битиодбијена,као 
неприхватљива 



Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора достави 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, 
са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име средства финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 

Меница мора бити попуњенaтакоштоће исподречиТРАСАНТстајати:називфирме,адреса 
фирме,потпис овлашћеноглица зазаступањеипечатфирме, с тим дасеприликом попуњавања 
непређу зелени  оквири на меници. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Меница коју понуђач достави на име доброг извршења посламора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу коју понуђач достави на име 
доброг извршења посламора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу важећег на дан 
подношенја понуде и на дан закљчења уговора. 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном 
промету  

Понуђач је дужанда уз меницу коју достави на име доброг извршења посла 
доставипопуњеноипотписано иоверенопечатом фирмеМенично писмо-овлашћење(датоу 
поглављуXIII)и доказо регистрацији менице кодНБС. 

Услучају дапонуђачнеиспунипреузетеобавезеу предметномпоступку јавне набавке,Наручилац 
јеовлашћендареализујесредстваобезбеђења достављенаод странепонуђача  

Свасредстава финансијског обезбеђења могу гласитина чланагрупепонуђача 
одређеногспоразумомозаједничкомизвршењу набавкеилипонуђача,алинеина подизвођача. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМАНА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИИЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 
пријава. 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 
су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, а 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен 
уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Од момента отварања понуда докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се 
сматрати поверљивим. 
 
14.ДОДАТНЕИНФОРМАЦИЈЕИЛИПОЈАШЊЕЊА УВЕЗИ САПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Комуникација у поступку јавне набавке води се искључиво на начин одређен чланом 
20.Закона. 
Заинтересованолицеможе,у писаномоблику (путемпоштенаадресунаручиоца ДОМ ЗДРАВЉА 



БОР, Бор, Николе Коперника 2-4 Бор, електронскепоштенаe-mailjnabavke@domzdravljabor.org.rs, 

тражити однаручиоца додатнеинформацијеилипојашњењау 

везисаприпремањемпонуде,најкасније5( пет) данапреистекароказаподношењепонуде. 

Додатнеинформацијеилипојашњењаупућују сесанапоменом „Захтевзадодатним 
информацијамаилипојашњењима конкурснедокументације, ЈНМВ15/2019Гума и резервних 
делова”. 

Тражењедодатних информација илипојашњењау везиса припремањем понуде 
телефономниједозвољено. 

Наручилацћезаинтересованомлицу у рокуод3(три) данаод данапријемазахтева задодатним 
информацијама илипојашњењимаконкурснедокументације, одговор доставитиу писаном 
облику иистовременоће ту информацију објавитинаПорталу јавнихнабавкии насвојој 
нтернетстраници. и

 
Поистеку рокапредвиђеногзаподношењепонуданаручилацнеможедамењанити 
дадопуњујеконкурснудокументацију. 
 

15. ДОДАТНАОБЈАШЊЕЊА ОДПОНУЂАЧАПОСЛЕ ОТВАРАЊАПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНОЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

Послеотварањапонуданаручилацможеприликомстручнеоценепонудада у 
писаномобликузахтеваодпонуђачадодатнаобјашњењакојаћемупомоћипри 
прегледу,вредновањуиупоређивањупонуда,аможе и  давршиконтролу(увид)код 
понуђача,односноњеговогподизвођача(члан 93.Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршитиконтролу(увид)кодпонуђача,односноњеговогподизвођача,наручилацће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцуконтролу(увид) кодпонуђача,каои кодњеговогподизвођача.  

Наручилацможеузсагласностпонуђачадаизвршиисправкерачунскихгрешака уоченихприликом 
разматрањапонудепоокончаномпоступкуотварања. 

Услучајуразликеизмеђујединичнеи укупнецене,меродавнајејединичнацена. 

Акосепонуђачнесагласисаисправком рачунскихгрешака,наручилац ћењегову понудуодбити 
каонеприхватљиву. 

 

 

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НАСПИСКУНЕГАТИВНИХРЕФЕРЕНЦИ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор 
о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

mailto:office@gzs.gov.rs


4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године. 
 
Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.  
 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за 
јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за 
који је понуђач добио негативну референцу. 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа за 
добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства 
понуђачима како да сачине понуду)од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро 
извршење посла мора да се продужи. 

 

 

 

17.ВРСТАКРИТЕРИЈУМАЗАДОДЕЛУ УГОВОРА,ЕЛЕМЕНТИКРИТЕРИЈУМАНА 
ОСНОВУКОЈИХСЕДОДЕЉУЈЕУГОВОР ИМЕТОДОЛОГИЈАЗАДОДЕЛУПОНДЕРА ЗА 
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија 
понуда“. 
Избор између достављених прихватљивих понуда извршиће се рангирањем понуда на основу 
следећих елемената критеријума и пондера одређених за те елементе: 
 
1. цена         50 пондера 
2.удаљеност продајног места са сервисом од седишта Наручиоца                       50 пондера                

  



    

ЦЕНА ДОБАРА  

Код овог критеријума упоређиваће се цена из понуде, између појединачних осталих 
одговарајућих понуда. Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом добија 50 пондера. Број 
пондера за цену добара из осталих понуда израчунаће се према формули: 

 
       Најнижа понуђена цена _x50 пондера 
Понуђена цена посматраног понуђача 

 
 
2) УДАЉЕНОСТ ПРОДАЈНОГ И СЕРВИСНОГ МЕСТА ОД СЕДИШТА НАРУЧИОЦА                             
 
Код овог критеријума пондери се израчунавају према следећој формули: 

Најнижа понуђена удаљеност _x50 пондера 
Понуђена удаљеност 

 
Продајно и сервисно место мора бити на једној-истој адреси понуђача. 
18.ЕЛЕМЕНТИКРИТЕРИЈУМАНА ОСНОВУКОЈИХЋЕНАРУЧИЛАЦИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУУГОВОРА УСИТУАЦИЈИКАДАПОСТОЈЕДВЕИЛИВИШЕПОНУДАСА 
ЈЕДНАКИМБРОЈЕМПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМПОНУЂЕНОМЦЕНОМ 
 
Услучајудапонудедваиливишепонуђачаостваре исти број пондеракојијеи 
највиши,бићеизабранапонудапонуђачачије је продајно и сервисно место најмање удаљено од 
едишта наручиоца. с 

19.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗВАЖЕЋИХПРОПИСА 
 
Понуђачједужандауоквиру својепонудедоставиизјаву дату подкривичноми материјалном 
одговорношћудајепоштоваосвеобавезекојепроизилазеизважећих прописаозаштити 
нараду,запошљавањуиусловимарада,заштитиживотне средине, каои дагарантуједаје 
ималацправаинтелектуалнесвојине (Образац 
изјаве,датјеупоглављуXIIконкурснедокументације). 
 
20.КОРИШЋЕЊЕПАТЕНТАИОДГОВОРНОСТЗАПОВРЕДУЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕТРЕЋИХЛИЦА 
 
Накнаду закоришћењепатената, каои одговорност заповреду заштићених права 
интелектуалнесвојине трећихлицасносипонуђач. 
 
 
 
 
21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3.тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  



5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

22.НАЧИН ИРОК ЗАПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗАЗАШТИТУПРАВАПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 148. и 

151.ЗЈН у  току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу  
      у складу са чланом 149. ЗЈН. 
      Захтев за заштиту права  задржава  даље активности наручиоца у поступку  јавне набавке у 

складу са чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог захтева за заштиту права и привременим 
мерама. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
60.000,00 динара са назнаком набавке на коју се односи у складу са чланом 156. ЗЈН и то тако 
што се уплатница попуњава са следећим подацима: 
• сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ... (број или друга 

ознака конкретне јавне набавке, ако се подноси по други пут захтев за заштиту права у 
истој јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту права поводом 
кога се плаћа такса- нпр. дел. број, датум сачињавања и сл.),  

• корисник (прималац): Буџет Републике Србије;  
• шифра плаћања: 153 или 253;  
• бр. жиро рачуна: 840-742221843-57;  
• број модела 97;  
• позив на број: 50-016.  

23.РОК УКОЈЕМЋЕУГОВОРБИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор ојавнојнабавцићебити закљученсапонуђачемкојемје додељенуговорнаконпротека 
роказаподношењезахтевазазаштиту праваиз члана 149.Закона. 

Услучају дајеподнета самоједнапонуданаручилацможе закључитиуговор пре 
истекароказаподношењезахтевазазаштитуправа,ускладусачланом 112.став2. тачка5) Закона. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VI  ОБРАЗАЦПОНУДЕ 
Понуда  бр   __  _____од__________________ за јавну набавку мале вредностидобар

За набавку Гума и резервних делова-акомулатора, ЈН МВ15/2019 
НаручилацДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бор, Николе Коперника 2-4 Бор 

 
1) ОПШТИПОДАЦИОПОНУЂАЧУ 
  
Назив понуђача:  

Адресапонуђача:  

Матичниброј понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача(ПИБ):  

Имеособезаконтакт:  

Електронска адресапонуђача(e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачунапонуђачаиназив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 

5) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

   А) Самостално  

Б) Са подизвођачем  

 В) Као заједничку понуду 
 

 

 
Напомена: 
Заокружитиначинподношења понуде иуписатиподаткеоподизвођачу, уколикосе понуда 
подносисаподизвођачем, односноподаткео свимучесницима заједничкепонуде,уколикопонуду 



подносигрупапонуђача 
 
2) ПОДАЦИОПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матичниброј:  

 Порескиидентификациониброј:  

 Имеособезаконтакт:  

 Проценат укупневредности набавкекоји ће 
извршити подизвођач:  

 Део предмета набавке који ће 
извршитиподизвођач:  

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матичниброј:  

 Порескиидентификациониброј:  

 Имеособезаконтакт:  

 Проценат укупневредности набавкекоји ће 
извршити подизвођач:  

 Део предмета набавке који ће 
извршитиподизвођач:  

 3) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач:  

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:   

 
Напомена: 
Табелу„Подациоподизвођачу“попуњавајусамоонипонуђачикојиподносе понуду 
саподизвођачем,ауколикоимавећибројподизвођачаод местапредвиђениху 
табели,потребноједасенаведениобразацкопираудовољномбројупримерака, да сепопуниидоставизасваког 
подизвођача. 



3) ПОДАЦИОУЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ 
 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матичниброј:  

 Порескиидентификациониброј:  

 Имеособезаконтакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матичниброј:  

 Порескиидентификациониброј:  

 Имеособезаконтакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матичниброј:  

 Порескиидентификациониброј:  

 Имеособезаконтакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
 
 
Напомена:  
 
Табелу„Подациоучесникуу заједничкој понуди“попуњавајусамо онипонуђачикоји 
подносезаједничкупонуду,ауколикоимавећибројучесникау заједничкојпонудиод 
местапредвиђених утабели,потребноједасенаведениобразацкопирау довољномброју 
примерака,дасепопуниидоставизасваког понуђачакојије учесник у заједничкојпонуди. 
 

 



4)ОПИСПРЕДМЕТАНАБАВКЕ 
 
 

Набавка добара гума и резервних делова-акомулатора за потребе Дома здравља Бор за период 
од 12 месеци 
Уколико је понуђач удаљен више од 10 км од седишта Дома здравља Бор исти сноси 
трошкове горива за долазак у место испоруке/уградње и одлазак возила из места 
испоруке/уградње ---гума/акомулатора.  
Уградња гума и акомулатора мора бити бесплатна 
 
Понуда се подноси (заокружити): 
1. самостално, 
2. заједничка понуда са: __________________________________________________________ 
3. са подизвођачем/има:___________________________________________________________ 
3.1. Проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу/има________________ 
3.2.Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача _________________________ 
 
Рок важења понуде је ________ дана (најмање 90 дана) од дана јавног отварања понуда. 
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
ПДВ ( _____%):      _______________________________ 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  _______________________________ 
 
 
Удаљеност продајног места са сервисом Понуђача од седишта Наручиоца износи 
_______ км 

 
Гаранција ___________________________________________________ 
 
Гарантни рок за уграђене акомулаторе ______месеци од дана извршене уградње. 

 
 
Рок испоруке добара________________(не дужи од једног дана) Рок уградње/монтаже 
добара___________( не дужи од једног дана ) 
 
Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 30 дана, максимум 60 
дана);  
 
АКОМУЛАТОРИ 

  РБ.                          
НАЗИВ 

ЈЕД.МЕ
РЕ 

КОЛИЧ
ИНА 12 
МЕС. 

Цен.по јед.мере 
без пдв-а 

Цен.по 
јед.мере са  
пдв-ом 

Укупно без пдв-а Назив 
произвођача 

   1. Akumulator 
12 v 100 АХ 

Ком 12     

   2. Акумулатор 
12 v 35 АХ 

Ком 2     

   3. Акумулатор 
12 v 40 АХ 

Ком 6     

   4. Акумулатор 
12 v 55АХ 

Ком 3     

5. Акумулатор 
12 v 97 AX 

Кoм 6     

          
ГУМЕ 



 РБ.                          
НАЗИВ 

ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 
12 МЕС. 

Цен.по јед.мере без 
пдв-а 

Цен.по 
јед.мере са  
пдв-ом 

Укупно без пдв-
а 

Назив произвођача 

   1.  155/70-13 
(4 летње,4 
зимске) 

Ком 16     

   2.  215/70-15 
Ц (12 
летње, 12 
зимске) 

Ком 36     

   3. 165/70-13 
(4 летње,4 
зимске) 

Ком 16     

   4.  165/70-14 
(4 летње,4 
зимске) 

Ком 22     

   5.  185/60-15 
(4 летње,4 
зимске) 

Ком 8     

   6.  205/55-16 
(4 летње,4 
зимске) 

Ком 12     

    7.  215/65-16 
(4 летње,4 
зимске) 

Ком 12     

 
 
У _____________________                                                                             Потпис овлашћеног 
лица 
 
Дана:_________________                                      М.П.                                
_______________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII МОДЕЛУГОВОРА 

 
 

УГОВОРОПРОДАЈИ ГУМА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА АКОМУЛАТОРА 
 

1. ДОМА ЗДРАВЉА БОР, Бору,улицаНиколе Коперника 2-4 Бор,матични број: 
17870165,ПИБ:108836097,когазаступа в.д.директора спец.др мед. Весна Радосављевићу даљем 
тексту: Наручилац/ и  
 
2.__________________________________са  седиштему  
_____________________________,  
Улица______________________________бр.______,матични број:                         
,ПИБ:’_______________________________  кодбанке  _____________________________                          
когазаступа  _____________________________________  
удаљемтексту:Испоручилац),садругестране. 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:  
 

а) ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
б) ____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
(ако Испоручилац учествује у групи понуђача прецртати "са подизвођачима/ 
подизвршиоцима", ако наступа са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе 
понуђача" и попунити податке).  

 
Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац на основу чл. 39,  и 61. Закона о јавним набавкама,  позива за подношење 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки дана ________________________.године, 
спровео поступак за јавну набавку добара набавка гума и резервних делова-акомулатора са 
уградњом/монтажом, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ број 15/2019;  
- да је испоручилац добара дана ____________2020. године, доставио понуду број 
____________________, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне 
документације и саставни је део овог уговора;  
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде испоручиоца и 
Одлуке о додели уговора број:____________ од __________2020. године, изабрао испоручиоца 
добара за извршење предметних добара.  

Члан 1. 

Предмет овог уговора је испорука и уградња добара Гума и резервних делова-акомулатора за 
потребе наручиоца,  у складу са понудом испоручиоца тј. на позив наручиоца.  
Уградња гума и акомулатора је бесплатна 
Уколико је понуђач удаљен више од 10 км од седишта Дома здравља Бор исти сноси 
трошкове горива за долазак у место испоруке/уградње и одлазак возила из места 
испоруке/уградње ---гума/акомулатора.Пратећа документација у вези претходног става биће 
накнадно израђена. 
 
( Табела из понуде:попуњава наручилац након завршетка поступка ) 
 

Члан 2. 
Испорука добара из члана 1.уговора вршиће се у складу са писаним налогом Наручиоца. 
Испоручилац се обавезује да наручиоцу добара омогући продају добара сваког радног дана 
током радног времена испоручиоца. 
Рок испоруке добара________________., Рок уградње/монтаже добара___________ 



 

 

 

Члан 3. 

Испоручилац је дужан да за сваки тип возила уграђује гуме и акомулаторе типа које је навео у 
Понуди и овим уговором. 

Члан 4. 
Испоручилац за уграђена добра даје гаранцију ______ месеци од дана испоруке и уградње 
добара, без обзира на број пређених километара. 
 

Члан 5. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоручених и уграђених добара, 
Испоручилацје дужан да недостатке отклони у року од 3 дана од дана сачињавања Записника 
о рекламацији, односно да уграђени део замени новим. 
Уколико је ради отклањања недостатака наведених у претходном ставу  потребно извршити 
шлеповање, односно одвожење возила, испоручилацје дужан да исто изврши о свом трошку у 
року од 3 сата од позива Наручиоца уколико се возило налази у месту сервисирања, односно 
24 сата уколико се возило налази ван места сервисирања. 
 

Члан 6. 
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:  _______________________________ 
ПДВ ( _____%):  _______________________________ 
ЦЕНА СА ПДВ-ом:  _______________________________ 
 
Цене су фиксне и немогу се мењати у току трајања Уговора. 

Члан 7. 
 

Укупна финансијска вредност овог уговора износи до  _______________ динара без ПДВ-а у 
која ће бити реализована у складу са потребама наручиоца.Наведена вредност не мора бити 
искоришћена у целости нити се наведена добра морају искористити у целости већ ће се иста 
испоручивати и уграђивати сукцесивно према потребама наручиоца. 
 

Члан 8. 
Наручилац сеобавезуједаплаћањепорачунуиспостављеномусмислучлана8.ОвогУговораизврши 
у року од _____________ дана. 

 
Наручилац се обавезује да изврши плаћање за пружене добара поиспостављеномрачуну 
Испоручиоца. 
Уз испостављени рачун мора бити достављена спецификација извршених добара. 

 
Члан 9. 

 
Испоручилац се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и 
оверену сопствену бланко меницу на име доброг извршења посла, без жираната у корист 
Наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ - а, са 
клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,са роком важности најмање 10 (десет) дана дуже од 
истека рока важности уговора 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу важећег на дан на дан закљчења 
уговора. 
 



Меница за добро извршења посламора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. 
 
Уз меницу мора бити достављено Менично писмо-овлашћењеОвлашћење за попуњавање 
менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном . 
Меница можегласитина чланагрупепонуђача одређеногспоразумомозаједничкомизвршењу 
набавкеилипонуђача,алинеина подизвођача. 

 
Члан 10. 

Испоручилацје дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са овим 
уговором. 
Уколико Испоручилацне изврши обавезе према одредбама овог уговора, Наручилац ће 
уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Понуђача на име доброг 
извршења посла. 
Наручилац се обавезује да три дана пре достављања менице на наплату о томе обавести 
Испоручиоца. 

Члан 11. 
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења 
о раскиду уговора. 

Члан 12. 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и одредбе прописа који регулишу рад буџетских корисника. 
 

Члан 13. 
Уговорне странке су сагласне да ће се услед наступања неког од оправданих разлога који би 
условио потребу промене дела Уговора, односи регулисати Анексом уговора.                      
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно. 
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Зајечару. 

Члан 14. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи 12 месеци односно до завршетка нове 
јавне набавке и закључења новог уговора.. 
Утрошком средстава за предметне добара по овом уговору од пре истека рока из става 1. овог 
члана, овај уговор престаје да важи о чему Наручилац обавештава испоручиоца. 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 
2(два) примерка. 
ИСПОРУЧИЛАЦ      НАРУЧИЛАЦ 
__________________                 ______________________ 
Напомене:  
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
модел уговора. 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, 
ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 
је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке. 



X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ I 
 
 
Приликом припремања понуде за јавну набавку добара гума и резервних делова-акомулатора, 
ЈНМВ 15/2019, као понуђач: ______________________________________ (навести назив 
понуђача), у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове : 
  

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКАУРСД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 
.  

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
Напомена: 
 
Трошковеприпремеиподношењапонудесноси искључивопонуђачи не може тражити 
однаручиоцанакнадутрошкова. 
Акојепоступакјавненабавкеобустављенизразлогакојису настранинаручиоца, 
наручилацједужандапонуђачу надокнадитрошковеизрадеузоркаилимодела,ако су израђениу 
складу сатехничкимспецификацијаманаручиоцаитрошкове 
прибављањасредстваобезбеђења,подусловомдајепонуђачтражионакнаду тих 
трошковаусвојој понуди. 



XОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 
 
 
 
Ускладусачланом26.Закона, _________________________________________(Назив понуђача) 
даје: 
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ ОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 
 
 
 
 

Подпуномматеријалномикривичном одговорношћупотврђујемдасампонудуу 
поступкујавненабавкемалевредности добара набавка Гума и резервних делова-акомулатора, 
ЈНМВ 15/2019,поднео  независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 

Датум: М.П.              Потпис понуђача 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
У случају постојањаоснованесумњеуистинитостизјавеонезависној понуди,наручулац 
ћеодмахобавеститиорганизацијунадлежнузазаштиту конкуренције.Организацијанадлежназа 
заштитуконкуренције,може понуђачу, односнозаинтересованомлицу изрећи 
мерузабранеучешћаупоступкујавне набавкеакоутврдидајепонуђач, 
односнозаинтересованолицеповредило конкуренцијуу поступкујавненабавкеу смислу 
законакојимсеуређујезаштита конкуренције.Меразабранеучешћау поступкујавненабавке 
можетрајатидодве 
године.Повредаконкуренцијепредстављанегативнуреференцу,усмислучлана 
82.став1.тачка 2.Закона. 
Уколико понудуподноси група понуђача,Изјаваморабитипотписанаод стране 
овлашћеноглицасваког понуђачаизгрупепонуђачаи оверенапечатом. 



XI ОБРАЗАЦИЗЈАВЕ ОИСПУЊЕНОСТИУСЛОВАИЗЧЛ.75. СТ. 1.ОДТАЧКЕ1) ДОТАЧКЕ 
4)ЗАКОНА 
 
 
 
 
Увези члана75.став1.Законаојавним набавкама,као заступник понуђачадајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач.....................................................................................................................(навести назив 
понуђача)  у поступку јавне набавке  мале  вредности добара  набавка Гума и резервних делова-
акомулатора,ЈНМВ 15/2019,  под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
изјављује да у потпуности испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тачка 1) – тачка 4) Закона 
о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
Уколико понудуподноси група понуђача,Изјаваморабитипотписанаод стране 
овлашћеноглицасваког понуђачаизгрупепонуђачаиоверенапечатом. 



XI-1 ОБРАЗАЦИЗЈАВЕ ОИСПУЊЕНОСТИУСЛОВАИЗЧЛ.76. ЗАКОНА 
 
 
 
 
Увези члана76.Законаојавним набавкама,као заступник понуђачадајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач.....................................................................................................................(навести назив 
понуђача)  у поступку јавне набавке  мале  вредности добара набавка Гума и резервних делова-
акомулатора, ЈНМВ 15/2019,  под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
изјављује да у  потпуности испуњава додатне услове из конкурсне документације који су 
везани за чл. 76. Закона о јавним набавкама, у погледу финансијског капацитета, кадровског 
капацитета и техничког капацитета. 
 
 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

М.П.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
Уколико понудуподноси група понуђача,Изјаваморабитипотписанаод стране 
овлашћеноглицасваког понуђачаизгрупепонуђачаиоверенапечатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII ОБРАЗАЦИЗЈАВЕ ОПОШТОВАЊУОБАВЕЗА  ИЗЧЛ.75.СТ. 2.ЗАКОНА 
 
 
 
Увези члана77.Законаојавним набавкама,као заступник понуђачадајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач.....................................................................................................................(навести назив понуђача)  у 
поступку јавне набавке  мале  вредности услуга  ЈНМВ 15/2019,  под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тачка 1) 
– тачка 4) Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум Понуђач                                                        
МП 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
Уколико понудуподноси група понуђача,Изјаваморабитипотписанаод стране овлашћеноглицасваког 
понуђачаизгрупепонуђачаиоверенапечатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 



XIV МЕНИЧНОПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
 

На имегаранцијеза ___________________________________________________ 
по јавнојнабавци ЈНМВбр.15/2019 

На основуЗаконао меници и Одлукео облику,садржини иначину коришћења 
јединственихинструменатаплатногпромета 
 
ДУЖНИК    
Назив    
Место    
Адреса    
ПИБ   
Матични број   
Број рачуна    
Пословна банка   

 
ИЗДAЈЕ 

МЕНИЧНОПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
 ЗА КОРИСНИКА БЛАНКОСОЛО МЕНИЦЕ 

 
ПОВЕРИЛАЦ: 
Назив: ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
Место: Бор 
Адреса: Николе Коперника 2-4 Бор 
Матични број: 17870165 
ПИБ: 108836097 
Предајемо бланкосоломеницу,бр_____________  овлашћујемоДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бор , Николе Коперника 2-4 
Бор, каоПОВЕРИОЦАдапредату меницу може попунити   на износ од  __________% вредности понуде без ПДВ-
а, односно на износ од __________________________________________динара 
(словима):______________________________________,на имегаранцијеза 
____________________________________________________ по јавнојнабавци ЈН МВ бр. 15/2019,поднете од 
стране ДУЖНИКАсарокомнаплате ___________ и којаможебити безусловно,неопозиво,безпротестаи 
трошкова,вансудски наплаћенанапрви позив. 
Овлашћујемо ДОМ ЗДРАВЉА БОР, Бор , Николе Коперника 2-4 Бор, да у складу са 
одредбамаконкурснедокументацијеЈНМВ бр.15/2019занаплату доспелиххартија одвредности-
меница,безусловноинеопозиво,безпротестаи трошкова,вансудски, извршинаплату сасвих рачунаДУЖНИКА- 
изњегових новчаних средстава, односнодругеимовине. 
 
Меницесу важећеи у случају дау току трајања илинакон доспећа обавезе за коју сеиздаје овоМЕНИЧНОПИСМО-
ОВЛАШЋЕЊЕдођедопроменелица овлашћених зазаступањепредузећа,лицаовлашћенихза 
располагањесредствиманатекућим рачунимаДУЖНИКА,променепечата,статусних променакодДУЖНИКА,  или 
оснивањаправнихсубјекатаи другихпроменаодзначајазаправни промет. 

 
             Датумиздавања 
МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА                               ОДГОВОРНОЛИЦЕДУЖНИКА 
м.п. 
____________________________                                   ___________________________ 

 
 
 
 
 
 



XIV  ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 
 
 
 
За јавну набавку Гума и резервних делова-акомулатора Дома здравља Бор, Николе Коперника 2-4 Бор, 
ЈН МВ број 15/2019 дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач:___________________________________________________, из ______________________, је 
сагласан да ће у случају доделе уговора приликом потписивања уговора, на име средства финансијског 
обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без 
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности 
уговора, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и 
картон депонованих потписа.  
 
Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која 
је наводена у меничном овлашћењу – писму. 
 
Меница за добро извршење посла важи 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих 
уговорених обавеза. 
 
Сагласни смо да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, 
наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 
 
У _____________________                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача  
 
Дана:________________                                  М.П.      _____________________________  
 
 
 
 
Напомене:  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац. 
 


